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 2102( لسنة 2تعميمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية رقم )

وتعديالته  2112( لسنة 64/ب( من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )02الصادرة بموجب المادة )

 2112( لسنة 46رقم )( من قانون الخدمات البريدية 9والفقرة )ه( من المادة )

  
 (:0المادة )

 
تسمى ىذه التعميمات )تعميمات مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب الخاصة بالجيات التي تقدـ الخدمات 

 مف قبؿ مجمس مفكضي الييئة. ( كيعمؿ بيا اعتباران مف تاريخ اعتمادىا 2108( لسنة2البريدية رقـ )
 
 

 (:2المادة )
 التعريفات:

يككف لمكممات كالعبارات الكاردة في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينة عمى  - أ
 خالؼ ذلؾ: 

  قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب النافذ. القانون:
ؿ كتمكيؿ كحدة مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب المنشأة كفقان ألحكاـ قانكف مكافحة غسؿ األمكا الوحدة:

  اإلرىاب النافذ.
 :مشغؿ البريد العاـ كمشغؿ البريد الخاص. مشغل البريد

 .الخدمة المالية البريدية أك خدمة نقؿ األمكاؿ بكاسطة البريد الخدمة:
:شركة مساىمة عامة يعيد إلييا بتقديـ الخدمات البريدية كفقا ألحكاـ قانكف الخدمات البريدية  مشغل البريد العام

 .النافذ
 أم شخص ينقؿ بعيثو بريدية خاصة مقابؿ اجر مشغل البريد الخاص: 
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الشخص الطبيعي صاحب المصمحة الحقيقية، الذم تتـ عالقة العمؿ لمصمحتو أك نيابة  المستفيد الحقيقي 
سيطرة كاممة أك فاعمة عمى شخصية اعتبارية أك ترتيب قانكني أك الحؽ في إجراء تصرؼ يمتمؾ  عنو، أك
 نيابة عف أم منيما.قانكني 

الشخص الطبيعي أك االعتبارم أك الترتيب القانكني الذم حدده طالب إصدار الحكالة كمستمـ لمتحكيؿ  المستفيد
 .المالي المطمكب

:كؿ شخص طبيعي أك اعتبارم أك ترتيب قانكني يتمقى أك يتعامؿ في إحدل الخدمات البريدية مع مشغؿ  العميل
 البريد، كما يعتبر عميال كؿ مف شرع في تمقي أك التعامؿ في إحدل تمؾ الخدمات 

ألم جية أخرل أم عممية تحكيؿ مالي تتـ بكاسطة مشغؿ البريد العاـ باستخداـ أم كسيمة  :الحوالـــــــــــــــة
 كبغض النظر عف ككف طالب إصدار الحكالة ىك ذات الشخص المحكؿ لو.

 
أم عممية تحكيؿ تتـ بكاسطة مشغؿ البريد العاـ باستخداـ كسائؿ التحكيؿ االلكتركني  :نيةالحوالة االلكترو  

حيث يمكف أف  آخربنؾ  أك أخرلشركة  إلىالحكالة كبحيث ترسؿ األمكاؿ  إصدارلألمكاؿ نيابة عف طالب 
 الحكالة ىك ذات الشخص المحكؿ لو. إصداريتمقاىا المحكؿ لو بغض النظر عف ككف طالب 

 
المؤسسات المالية  إلى إرسالياتحكيؿ مككف مف عدد مف التحكيالت المالية الفردية التي يتـ  التحويل المجمع

 ختمفيف.نفسيا، كلكف يمكف أف تككف أك ال تككف مكجية في النياية إلى أشخاص م
 كقراراتو آخرشخص  أعماؿغير المباشرة عمى ممارسة تأثير فعاؿ عمى  أك:القدرة المباشرة  الســــــيطـــــــرة 

  
شغمكا كظائؼ عامة عميا في  أكالذيف يشغمكف  األشخاص :األجانباألشخاص السياسيون ممثمو المخاطر 

 أكسياسي بارز  أكمنصب حككمي رفيع المستكل  أكعسكرم  أكقاضي  أكحككمة  أككرئيس دكلة  أجنبيةدكلة 
 أفرادمسؤكؿ تنفيذم في الشركات المممككة لتمؾ الدكلة كيشمؿ ذلؾ  أكشخصية بارزة في حزب سياسي 

أم أشخاص يعممكف بالنيابة عنيـ أك  أكالمقربيف منيـ  األشخاص أك ادنيكحد  األكلىعائالتيـ حتى الدرجة 
 .يممككف تفاكيض صادرة عنيـ
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شغمكا كظائؼ عامة عميا في  أكالذيف يشغمكف  األشخاص األشخاص السياسيون ممثمو المخاطر المحميون:
المممكة كرؤساء الحككمات اك مسؤكؿ حككمي رفيع المستكل اك سياسي بارز اك قاضي اك عسكرم اك 

فراد عائالتيـ شخصية بارزة في حزب سياسي اك مسؤكؿ تنفيذم في الشركات المممككة لمدكلة كيشمؿ ذلؾ ا
أم أشخاص يعممكف بالنيابة عنيـ أك يممككف حتى الدرجة االكلى كحد ادنى اك االشخاص المقربيف منيـ اك 

 تفاكيض صادرة عنيـ.
 

ىـ اعضاء اإلدارة العميا ام  األشخاص الموكمة اليهم أو الذين أوكمت اليهم مهام بارزة من قبل منظمة دولية:
 عضاء المجمس أك المناصب التي تعادليا في منظمة دكلية.المديريف كنكاب المديريف كا 

 
مف قبؿ شخص أك  –بيف األحياء أك عند الكفاة  –ىي  العالقات القانكنية التي تنشأ  الصناديق االستئمانية:

كصي، كيككف قد تـ كضع األصكؿ تحت سيطرة الشخص اك الكصي لصالح مستفيد أك لغرض معيف كبحيث 
مستقمة كليست جزءأ مف أمالؾ الكصي كيبقى الحؽ في أصكؿ الكصي باسـ المكصي أك  تككف األصكؿ أمكاالن 

 .باسـ شخص آخر نيابة عف المكصي
 الصناديؽ االستئمانية المباشرة اك ترتيبات قانكنية مشابية. الترتيب القانوني: 

أم شخص اعتبارم أك ترتيب قانكني أك مؤسسة تنخرط أساسان في جمع اك  الهيئة التي ال تهدف لتحقيق الربح:
انفاؽ األمكاؿ ألغراض خيرية أك دينية اك ثقافية أك تعميمية أك اجتماعية اك اخكية أك لتكلي أنكاع أخرل مف 

 ."االعماؿ الصالحة"
 :البنؾ الذم يتصؼ باآلتي (:Shell Bankالبنك الوهمي  )

الدكلة التي تأسس فييا كحصؿ عمى ترخيصو منيا، عممان بأف كجكد ككيؿ ليس لو كجكد مادم في  .0
 محمي أك مكظؼ مف رتبة كظيفية متدنية ال يشكؿ كجكدان ماديان.

دارة فعمية .2  .ال يكظؼ فيو شخص أك أكثر يمارسكف نشاط كا 
 ال يتبع أم مجمكعة خدمات مالية خاضعة لرقابة مكحدة فعالة. .3
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 الشركة الوهمية
(Shell Company):  الشركة التي تستخدـ ككسيمة تمرر مف خالليا العمميات دكف أف تحتفظ بأم مكجكدات

 حتى لك كانت مسجمة. أك تمارس عمميات خاصة بنشاطيا
مسؤكؿ مف اإلدارة العميا في مشغؿ البريد يتـ تعيينو بيدؼ التأكد مف تطبيؽ القكانيف كالتعميمات  ضابط االمتثال:

كالسياسات كاالجراءات كاألنظمة كالضكابط الصادرة لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كتكلي مسؤكلية 
 يؿ اإلرىاب.اخطار الكحدة عف العمميات التي يشتبو بانيا مرتبطة بغسؿ االمكاؿ اك تمك 

الشخص الطبيعي أك االعتبارم الذم يقيـ أك مقره عادة خارج المممكة، أك الذم لـ يكمؿ مدة سنة  غير المقيم:
مف اإلقامة داخؿ المممكة، بغض النظر عف جنسية ىذا الشخص باستثناء األفراد الذيف ليـ نشاط اقتصادم دائـ 

 ؿ متقطعاك سكف دائـ داخؿ المممكة حتى لك أقامكا بو بشك
مجمكعة تتألؼ مف شركة ُأـ اك أم نكع آخر مف األشخاص الطبيعييف اك األشخاص  المجموعة المالية:

االعتبارييف الذيف يممككف حصص السيطرة  كيقكمكف بتنسيؽ الكظائؼ مع باقي المجمكعة لتطبيؽ اك تنفيذ 
ع ك/اك الشركات التابعة التي تخضع الرقابة عمى المجمكعة بمكجب المبادئ األساسية جنبا إلى جنب مع الفرك 

جراءات مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب عمى مستكل المجمكعة.  لسياسات كا 
المؤسسة المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية المحددة التي تخضع لمرقابة أك اإلشراؼ  الطرف الثالث:

 كالخاضعة لقانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.
يشير الى خميط مف حركؼ كأرقاـ كرمكز، يحددىا مشغؿ البريد العاـ لكؿ عممية تحكيؿ  المرجعي المميزالرقم 

 كفقا لنظاـ التحكيؿ المستخدـ بحيث يسمح بتتبعيا .
بين  عالقت مستمرةيوجد ال و ت التي تتم  بين المستفيد ومشغل البريد لمرة واحدة  أو أكثر العميلالعمليت العارضت: هي   

 .المستفيد و مشغل  البريد
يككف لمكممات كالعبارات الكاردة في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا في قانكف مكافحة غسؿ  - ب

 211 7( لسنة 34كتعديالتو، كقانكف الخدمات البريدية رقـ ) 2117( لسنة 46األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب رقـ )
 تضى أم منيا.كاألنظمة كالتعميمات كالقرارات الصادرة بمق

 
 (:4المادة )
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 :تسرم أحكاـ ىذه التعميمات عمى
خدمات مالية بريدية أك تقديـ خدمة التحكيؿ أك خدمات  ـفي المممكة لدل تقديمي كفالبريد العامم كأكالن: مشغم

 نقؿ األمكاؿ بكاسطة البريد.
في الخارج كالشركات التابعة إلى المدل الذم تسمح بو القكانيف كاألنظمة  كفالبريد العامم كفركع مشغم ثانيان:

السارية في الدكؿ التي تعمؿ بيا، مع مراعاة تطبيؽ المعايير األشد ما أمكف في حاؿ اختالؼ متطمبات مكافحة 
بتطبيؽ غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب في البمد المضيؼ عنيا في البمد األـ كعمى مشغؿ البريد أف يقكـ 

إجراءات إضافية مناسبة إلدارة مخاطر غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كا عالـ مشغؿ البريد ىيئة تنظيـ قطاع 
 االتصاالت بأم مكانع أك قيكد يمكف أف تحد مف أك تحكؿ دكف تطبيؽ أحكاـ ىذه التعميمات.

 
 (:6المادة )

البريد اتخاذ خطكات مالئمة لتحديد مخاطر غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب  لدييا كتقييميا  يعمى مشغم أكالن:
كفيميا بما في ذلؾ مخاطر العمالء كالدكؿ أك المناطؽ الجغرافية كالمنتجات كالخدمات كالعمميات كقنكات تقديـ 

يا كضبطيا عمى نحك فعاؿ، كىذا الخدمات كاتخاذ كافة اإلجراءات التي مف شانيا الحد مف تمؾ المخاطر كمراقبت
 -يتطمب ما يمي:

 
جراءات  .أ  كاعتماد األسس الالزمة لتحديد مخاطر غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كضع سياسات كضكابط كا 

كعمى أف تككف معتمدة مف قبؿ اإلدارة العميا / المفكضيف  كتقييميا كمراقبتيا كالتحقؽ مف مستكل تمؾ المخاطر
بالتكقيع عف مشغؿ البريد كبحيث تمكنيا مف إدارة المخاطر التي تـ تحديدىا كاإلشراؼ عمى تطبيؽ ىذه 

 الضكابط كتعزيزىا.
 تكفير انظمة ضبط كرقابة داخمية مف شانيا إدارة المخاطر. .ب 
 لداخمية التي يتـ كضعيا الدارة المخاطر المحددة.فحص مدل فعالية انظمة الضبط كالرقابة ا .ج 

 ثانيان: تكثيؽ عمميات تقييـ المخاطر.
ثالثان: األخذ بعيف االعتبار كافة عكامؿ المخاطر ذات العالقة قبؿ تحديد مستكل المخاطر اإلجمالي كالمستكل 

درجة تمؾ المخاطر المالئـ إلجراءات خفض المخاطر التي سيتـ تطبيقيا كعمى اف يتـ مراجعة تصنيؼ 
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 كتحديثيا كؿ سنتيف عمى االكثر أك في حاؿ حدكث تغييرات تستدعي ذلؾ كعمى أف يتـ تكثيؽ آخر تحديث.
 رابعان: تكفير اآلليات المناسبة لتزكيد الجيات المختصة بناءن عمى طمبيا بالمخاطر المحددة.

 
 

 (:5المادة )
 

 -الكاجبة بشأف العميؿ كذلؾ في الحاالت التالية: أكالن: عمى مشغؿ البريد اتخاذ إجراءات العناية
 جديدة أك تقديـ خدمات التحكيؿ أك نقؿ أمكاؿ لمعميؿ. عند تقديـ خدمة مالية بريدية  .أ 
( دينار أردني أك ما 01.111الكاحدة أك عدة عمميات تبدك مترابطة عف ) إذا زادت قيمة العممية العارضة .ب 

 يعادليا بالعمالت األجنبية.
كؾ لدل مشغؿ البريد بشأف مدل دقة ككفاية البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مسبقان مف العميؿ كجكد شك  .ج 

 بخصكص تحديد ىكية العمالء.
كجكد اشتباه بحدكث عممية غسؿ أمكاؿ أك تمكيؿ إرىاب ألم سبب بغض النظر عف قيمتيا أك انطباؽ  .د 

 إجراءات العناية الكاجبة المبسطة عمييا.
 تحكيؿ إلكتركنية بغض النظر عف قيمتيا. عند إجراء أم عممية .ق 

( 6ثانيان: يجب عمى مشغؿ البريد تطبيؽ كافة تدابير العناية الكاجبة تجاه العمالء كالمنصكص عمييا في المادة )
أدناه مف ىذه المادة، مع تحديد نطاؽ تمؾ التدابير باستخداـ المنيج القائـ عمى المخاطر كالمشار إليو في المادة 

 ذه التعميمات.( مف ى4)
 

ثالثػان: يجب عمى مشغؿ البريد تطبيؽ إجراءات العناية الكاجبة بشأف بالنسبة لمعمالء لدييا المرتبطيف معيا 
بعالقات عمؿ قبؿ نفاذ أحكاـ ىذه التعميمات كذلؾ عمى أساس األىمية النسبية كالمخاطر كارتباطيـ بعمميات 

العناية الكاجبة بشأف العميؿ تجاه عالقات العمؿ الحالية في  غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب، كاتخاذ إجراءات
أكقات مناسبة، مع األخذ بعيف االعتبار ما إذا كانت إجراءا العناية الكاجبة قد اتخذت قبؿ ذلؾ كمكعد اتخاذىا 
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 كمدل كفاية البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا.
 (:4المادة )

 -العمالء التي ينبغي اتخاذىا مف قبؿ مشغؿ البريد ما يمي: أكالن: تشمؿ إجراءات العناية الكاجبة تجاه
أك  أصميةالتعرؼ عمى ىكية العميؿ كأكضاعو القانكنية كنشاطاتو كالتحقؽ منيا مف خالؿ مستندات   .أ 

بيانات أك معمكمات مف مصادر مكثكقة كمستقمة مع الحصكؿ نسخة مف ىذه الكثائؽ مكقعة مف قبؿ المكظؼ 
 د أنيا نسخة طبؽ األصؿ.المختص لديو بما يفي

التحقؽ فيما إذا كاف أم شخص يدعي أنو يتصرؼ نيابة عف العميؿ ىك شخص مصرح لو القياـ بذلؾ   .ب 
 فعالن كالتعرؼ عمى ىكيتو كالتحقؽ منيا.

التعرؼ عمى ىكية المستفيد الحقيقي كاتخاذ اجراءات معقكلة لمتحقؽ مف ىذه اليكية كيشمؿ ذلؾ االعتماد   .ج 
عمى بيانات أك معمكمات يتـ الحصكؿ عمييا مف كثائؽ كبيانات رسمية كبحيث يتكلد لدل الشركة القناعة بػأنيا 

 .عمى عمـ بيكية المستفيد الحقيقي
 بيعتيا كالحصكؿ حسب االقتضاء، عمى معمكمات بشأف ذلؾ.فيـ الغرض مف عالقة العمؿ كط  .د 
بذؿ العناية الكاجبة المستمرة بشأف عالقات العمؿ، كالتدقيؽ في العمميات التي يتـ إجراؤىا خالؿ مدة قياـ   .ق 

ىذه العالقة، لضماف اتساؽ العمميات التي يتـ إجراؤىا مع ما يعرفو مشغؿ البريد  عف عميمو كنشاطو كممؼ 
نفس درجة المخاطر كتسجيؿ جميع  المخاطر كمقارنتيا مع نظرائو في نفس النشاط أك ممف يقعكف ضمف

البيانات المتعمقة بذلؾ كاالحتفاظ بيا كفقان ألحكاـ ىذه التعميمات، بما في ذلؾ معرفة مصدر األمكاؿ حسب 
 االقتضاء.

التأكد مف أف الكثائؽ أك البيانات أك المعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا بمكجب إجراءات العناية الكاجبة   .ك 
 ئمة، كعمى األخص بالنسبة إلى فئات العمالء مرتفعة المخاطر. محدثة باستمرار كمال

ثانيان: يحظر عمى مشغمي البريد التعامؿ مع األشخاص مجيكلي اليكية أك ذكم األسماء الصكرية أك الكىمية أك 
 مع البنكؾ أك الشركات الكىمية.

 
إف كجد، إذا كاف شخصان طبيعيان ما ثالثان: يراعى في إجراءات التعرؼ عمى ىكية العميؿ كالمستفيد الحقيقي 

 -يمي:
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الحصكؿ عمى بيانات التعرؼ متضمنة اسمو الكامؿ كتاريخ كمكاف كالدتػػػو كرقمػو الكطني كجنسيتو كطبيعة    .أ 
عممو كعنكاف إقامتو الدائـ كرقـ ىاتفو كالغرض مف عالقة العمؿ كطبيعتيا ككامؿ المعمكمات المتعمقة بكثيقة 

اص األردنييف كالرقـ الشخصي لألجانب كرقـ جكاز السفر لألشخاص غير األردنييف إثبات الشخصية لألشخ
 كأم معمكمات أك كثائؽ أخرل يرل مشغؿ البريد أنيا ضركرية إلتماـ عممية التعرؼ.

الحصكؿ عمى الكثائؽ الرسمية األصمية أك صكرة مصدقة عنيا حسب األصكؿ التي تثبت صحة النيابة أك  .ب 
تعامؿ أم شخص أك جية مع مشغؿ البريد بالنيابة عف العميؿ أك بمكجب ككالة مع  الككالة في حاؿ كاف

االحتفاظ بنسخة مصدقة عنيا، باإلضافة إلى التعرؼ عمى ىكية العميؿ كمف ينكب عنو كفقان إلجراءات التعرؼ 
 عمى ىكية العميؿ المنصكص عمييا في ىذه التعميمات.

  -ىكية العميؿ إذا كاف شخصان اعتباريان أك ترتيبان قانكنيان ما يمي: يراعى في إجراءات التعرؼ عمى  رابعان: 
 
أف تشمؿ بيانات التعرؼ عمى اليكية اسـ الشخص االعتبارم أك الترتيب القانكني، شكمو القانكني، أسماء  .أ 

شاط المالكيف كعناكينيـ، حصص الممكية، المفكضيف بالتكقيع، عنكاف المقر الرئيسي، طبيعة العمؿ كنكع الن
الذم يمارسو، مقدار رأس الماؿ، تاريخ التسجيؿ كرقمو، الرقـ الضريبي، الرقـ الكطني لممنشأة، أسماء المفكضيف 
بالتكقيع كجنسياتيـ، أرقاـ اليكاتؼ الخاصة بيـ، الغرض مف عالقة العمؿ كطبيعتيا كأسماء األشخاص المعنييف 

بارم أك الترتيب القانكني، كأم معمكمات أخرل يرل الذيف يشغمكف كظائؼ اإلدارة العميا لدل الشخص االعت
 .  المشغؿ  ضركرة الحصكؿ عمييا إلتماـ عممية التعرؼ كاالحتفاظ بيا محدثة أكالن بأكؿ

الحصكؿ عمى الكثائؽ الرسمية أك نسخ مصدقة عنيا حسب األصكؿ كالتي تثبت تأسيس الشخص االعتبارم  .ب 
التأسيس كالنظاـ األساسي كالشيادات الصادرة عف كزارة الصناعة  كتسجيمو لدل الجيات المختصة، كمثاليا عقد

كالتجارة كدائرة مراقبة الشركات كالشيادات الصادرة عف الغرؼ التجارية كالصناعية كعمى أف تككف حديثة 
باإلضافة إلى ضركرة الحصكؿ عمى شيادة رسمية صادرة عف الجيات المختصة في حاؿ ككف الشخص 

 تيب القانكني مسجمة في الخارج.اإلعتبارم أك التر 
الحصكؿ عمى نسخ مصدقة مف التفاكيض أك الككاالت الصادرة عف الشخص االعتبارم أك الترتيب القانكني  .ج 

لألشخاص الطبيعييف الذيف يمثمكنو كطبيعة عالقتيـ بو كالتعرؼ عمى ىكية الشخص الطبيعي المفكض 
عمى ىكية العميؿ المنصكص عمييا في ىذه التعميمات  كالمستفيد الحقيقي إف كجد كفقان إلجراءات التعرؼ
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 كالتحقؽ مف عدـ كجكد مانع قانكني يحكؿ دكف التعامؿ معيـ كالحصكؿ عمى نماذج مف تكاقيعيـ. 
الحصكؿ عمى معمكمات حكؿ األحكاـ التي تنظـ عمؿ الشخص االعتبارم بما في ذلؾ ىيكؿ الممكية كاإلدارة  .د 

القرار كتستثنى الشركات المساىمة العامة مف طمب البيانات المتعمقة بأسماء  المسيطرة عميو كصالحيات اتخاذ
 %(  مف رأسماؿ الشركة . 01المالكيف كحصص الممكية التي تقؿ عف )

في حاؿ التعامؿ مع الييئات التي ال تيدؼ لتحقيؽ الربح سكاء كانت مسجمة داخؿ المممكة أك خارجيا يجب  .ق 
 مختصة ذات العالقة في المممكة بما يفيد تسجيؿ تمؾ الييئات. الحصكؿ عمى كتاب مف الجيات ال

خامسان: يراعى في إجراءات التعرؼ عمى ىكية المستفيد الحقيقي االطالع عمى بيانات كمعمكمات يتـ الحصكؿ 
عمييا مف كثائؽ كبيانات رسمية كبحيث تتكلد القناعة لدل مشغؿ البريد بأنو عمى عمـ بيكية المستفيد الحقيقي 
كعمى مشغؿ البريد الحصكؿ مف العميؿ عمى تصريح خطي يحدد فيو ىكية المستفيد الحقيقي مف العممية المراد 

 اجراؤىا كبحيث تتضمف معمكمات التعرؼ عمى ىكية المستفيد الحقيقي عمى األقؿ ما يمي:
 إذا كاف العميؿ مف األشخاص االعتبارييف: .أ 

كجدت(، كالذم لو حصة ممكية مسيطرة فعمية عمى العميؿ ىكية الشخص )أك األشخاص( الطبيعي )إف  .1
 ضمف الشخص االعتبارم.

في حاؿ كجكد شؾ حكؿ التعرؼ عمى ىكية الشخص الطبيعي أك عدـ القدرة عمى التعرؼ عميو كفقان لمبند  .2
( أعاله ينبغي عمى المشغؿ التعرؼ عمى ىكية الشخص الطبيعي الذم لو سيطرة ضمف الشخص االعتبارم 0)

 خالؿ كسائؿ أخرل.مف 
في حاؿ عدـ التعرؼ عمى أم شخص طبيعي في إطار تطبيؽ البنديف )أ( ك)ب( أعاله ينبغي عمى المشغؿ   .3

تحديد كاتخاذ اإلجراءات المعقكلة لمتحقؽ مف ىكية الشخص الطبيعي ذم الصمة الذم يشغؿ مكقع مسؤكؿ إدارم 
 عاٍؿ ضمف الشخص االعتبارم.

 ت القانكنية :اذا كاف العميؿ مف الترتيبا .ب 
الصناديؽ االستئمانية : ىكية المكصي اك الكصي اك الكلي ) حسب االقتضاء( كالمستفيديف اك فئة  .0

 المستفيديف لكؿ شخص طبيعي اخر يمارس سيطرة فعالة كفعمية عمى الصندكؽ.
 ذلؾ .بو االنكاع االخرل مف الترتيبات القانكنية : ىكية االشخاص الذيف يشغمكف مناصب معادلة اك ما شا .2

سادسان: تحديث الكثائؽ كالبيانات كالمعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا بمكجب إجراءات العناية الكاجبة 
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 كباألخص فئات العمالء كعالقات العمؿ مرتفعة المخاطر.
قانكف سابعان:  في حاؿ لـ يتمكف مشغؿ البريد مف القياـ بإجراءات العناية الكاجبة بشأف العميؿ كفقان ألحكاـ 

بالغ الكحدة فكران  مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب النافذ كىذه التعميمات، يتعيف عميو عدـ إتماـ العممية كا 
 في حاؿ تكافر عممية يشتبو بأنيا مرتبطة بغسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب.

 
 ثامنان: االعتماد عمى األطراؼ الثالثة:

يجكز لمشغؿ البريد االعتماد عمى أطراؼ ثالثة مف أجؿ تنفيذ العناصر الكاردة في البند )ثانيا( أعاله مف ىذه  .أ 
المادة بشرط استيفاء المعايير المبينة أدناه، مع بقاء المسؤكلية النيائية عف تدابير العناية الكاجبة تجاه العمالء 

 ثالث: عمى عاتؽ مشغؿ البريد الذم يعتمد عمى الطرؼ ال
 
يجب عمى الشركة أف تراعي التحقؽ مف ككف الطرؼ الثالث يطبؽ متطمبات العناية الكاجبة تجاه العمالء،  .0

كيراعي متطمبات الرقابة كاالحتفاظ بالسجالت مع األخذ بعيف االعتبار المعمكمات المتكفرة حكؿ مستكل 
 المخاطر في بمده.

ثالث يخضع لمتنظيـ أك الرقابة أك اإلشراؼ كخاضع في يجب عمى مشغؿ البريد أف يتأكد مف أف الطرؼ ال .2
بمده لتشريعات مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كلديو سياسة مطبقة كضكابط كافية في ىذا المجاؿ كاتخاذ 
ما يمـز مف إجراءات لمتحقؽ فيما إذا تـ اتخاذ أم إجراء بحقو بيذا الخصكص مع تكفير ما يمـز مف كثائؽ داخؿ 

 غؿ البريد إلثبات ذلؾ.مقر مش
يجب عمى مشغؿ البريد الذم يعتمد عمى طرؼ ثالث أف تحصؿ منو فكران عمى المعمكمات  كالمستندات  .3

الضركرية التي تتعمؽ بالعناصر الكاردة في البنديف )ثالثان( ك)رابعان( أعاله مف ىذه المادة كقبؿ بدء العالقة أك 
 استمرارىا.

ات المناسبة لمتأكد مف أف نسخ بيانات التعرؼ عمى العميؿ كغيرىا مف يجب عمى الشركة أف تتخذ الخطك  .4
المستندات ذات العالقة بمتطمبات العناية الكاجبة تجاه العمالء سيتـ تكفيرىا مف قبؿ الطرؼ الثالث حاؿ طمبيا 

 منو كدكف تأخير. 
ب. كما يجكز لمشركة االعتماد عمى أطراؼ ثالثة تككف مف ذات المجمكعة المالية مف أجؿ تنفيذ العناصر 
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( إلى 0اعاله مف ىذه المادة بشرط استيفاء المعايير المبينة في الفقرات مف )البنديف )ثالثان( ك)رابعان(الكاردة في 
لمعايير التالية، مع بقاء المسؤكلية النيائية عف تدابير ( مف البند )ثامنان/ أ( مف ىذه المادة باإلضافة إلى ا4)

 العناية الكاجبة تجاه العمالء عمى عاتؽ مشغؿ البريد الذم يعتمد عمى الطرؼ الثالث:
تطبيؽ المجمكعة المالية لمتطمبات العناية الكاجبة تجاه العمالء كاالحتفاظ بالسجالت كبرامج مكافحة غسؿ  .0

 ا يتماشى مع ما كرد في ىذه التعميمات بيذا الخصكص. األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب بم
أف تتـ الرقابة عمى تطبيؽ المتطمبات الخاصة بالعناية الكاجبة تجاه العمالء كاالحتفاظ بالسجالت كبرامج  .2

 مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب عمى مستكل المجمكعة المالية مف جانب سمطة رقابية مختصة.
خاصة بالدكؿ عمى نحك كاؼ بكاسطة سياسات المجمكعة المالية المتعمقة بمكافحة خفض أم مخاطر مرتفعة  .3

 غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.
 (:2المادة )

يجب عمى مشغؿ البريد التحقؽ مف ىكية العميؿ كالمستفيد الحقيقي قبؿ أك أثناء إقامة عالقة عمؿ مستمرة أك 
 مكثكقة كمحايدة مع االخذ باالعتبار ما يمي:تنفيذ العمميات لمعمالء العارضيف مف مصادر 

يجكز تأجيؿ إجراءات التحقؽ مف ىكية العميؿ كالمستفيد الحقيقي الى ما بعد اقامة عالقة العمؿ المستمرة  .أ 
 كفقنا لما يمي :

أف يككف تأجيؿ إجراءات التحقؽ أمران ضركريان لمحفاظ عمى إنجاز األعماؿ العادية كبحيث ال يترتب عمى ذلؾ  .1
 مخاطر غسؿ أمكاؿ أك تمكيؿ إرىاب.

 أف يقكـ مشغؿ البريد ا بإنجاز إجراءات التحقؽ في أقرب كقت ممكف. .2
أف يككف مشغؿ البريد قد اتخذ اإلجراءات الالزمة لمسيطرة عمى مخاطر غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب  .3

لغ العمميات التي يمكف تنفيذىا قبؿ بالنسبة لمحالة التي تـ فييا التأجيؿ كيشمؿ ذلؾ كضع حدكد لعدد كنكع كمبا
 اتماـ اجراءات التحقؽ.

ب.  عمى مشغؿ البريد اعتماد إجراءات إلدارة المخاطر فيما يتعمؽ بالظركؼ التي يمكف فييا لمعميؿ االستفادة 
ت مف عالقة العمؿ قبؿ اتماـ عممية التحقؽ )مثاؿ عمى ذلؾ، كجكد قيكد عمى عدد ك/أك أنكاع ك/أك كمية العمميا

التي يمكف القياـ بيا، كمراقبة العمميات المعقدة التي يمكف إجراؤىا خارج المعايير المتكقعة ليذا النكع مف 
 العالقة(.
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 (:2المادة )
في التعرؼ عمى العميؿ كنشاطو كذلؾ بإجراء عمى مشغؿ البريد أف يكلي عناية مشددة تتناسب مع درجة المخاطر 

التحميؿ كالدراسات الالزمة لمتحقؽ مف مصادر األمكاؿ كالثركات لمعمالء كالمستفيديف الحقيقييف كاتخاذ االجراءات 
الالزمة لمكقكؼ عمى خمفية الظركؼ المحيطة بأم مف عالقات العمؿ كالعمميات التي تتـ كاغراضيا  كأم إجراءات 

( 7( ك)6( ك)5ية لمتحقؽ مف طبيعة العممية باإلضافة إلى متطمبات العناية الكاجبة المذككرة في المكاد )أخرل ضركر 
 -مف ىذه التعميمات كذلؾ في الحاالت التالية:

 
أكالن: العمميات البريدية التي تتـ مع أشخاص ينتمكف أك يتكاجدكف في دكؿ ال تتكافر لدييا نظـ مناسبة لمكافحة غسؿ 

كتمكيؿ اإلرىاب أك مع األشخاص الطبيعييف أك االعتبارييف الذيف ينتمكف أك يتكاجدكف في دكؿ ذات  األمكاؿ
مخاطر مرتفعة كالتي تدعك مجمكعة العمؿ المالي المعنية بكضع معايير مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب 

 إلى اتخاذ إجراءات بحؽ ىذه الدكؿ.
مع األشخاص السياسييف ممثمي المخاطر األجانب كعمى أف تتضمف العناية المشددة  البريدية التي تتـ العمميات ثانيان:

 ما يمي:
 

كضع أنظمة مالئمة إلدارة المخاطر لتحديد فيما إذا كاف العميؿ أك المستفيد الحقيقي مف األشخاص  .أ 
 السياسييف ممثمي المخاطر.

أية عالقات عمؿ مع ىؤالء األشخاص أك الحصكؿ عمى مكافقة اإلدارة العميا لمشغؿ البريد قبؿ إقامة  .ب 
 االستمرار فييا بالنسبة لمعمالء الحالييف.

 وج.  في حاؿ دخكؿ مشغؿ البريد في عالقة عمؿ مستمرة مع العميؿ قبؿ استيفاء اجراءات التحقؽ كعدـ تمكن
مف استيفاء المعمكمات الحقا فيجب عمييا انياء ىذه العالقة كاخطار الكحدة في حاؿ كجكد عممية يشتبو 

 كفقا لمنمكذج اك الكسيمة المعتمديف ليذه الغاية.ارتباطيا بغسؿ االمكاؿ أك تمكيؿ االرىاب 
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اتخاذ تدابير معقكلة لمعرفة مصدر الثركة أك األمكاؿ لمعمالء كالمستفيديف الحقيقييف المحدديف كأشخاص  .ج 
 سياسييف ممثمي المخاطر.

 القياـ بالمتابعة المستمرة المعززة لعالقة العمؿ.  .د 
 

العمميات البريدية التي تتـ مع األشخاص السياسييف ممثمي المخاطر المحمييف أك األشخاص المككمة الييـ أك ثالثان: 
 الذيف أككمت الييـ مياـ بارزة مف قبؿ منظمة دكلية كعمى أف تتضمف العناية المشددة ما يمي :

 
 الء األشخاص. اتخاذ تدابير كافية لتحديد ما اذا كاف العميؿ أك المستفيد الحقيقي مف ىؤ  .أ 
في حاؿ كجكد عالقة عمؿ ذات مخاطر عالية مع ىؤالء األشخاص، فعمى مشغؿ البريد تطبيؽ اإلجراءات   .ب 

 المبينة ادناه :
الحصكؿ عمى مكافقة اإلدارة العميا لمشغؿ البريد قبؿ إقامة عالقة العمؿ أك اإلستمرار فييا بالنسبة لمعمالء  .ج 

 الحالييف .
عرفة مصدر الثركة أك مصدر األمكاؿ لمعمالء أك المستفيديف الحقيقييف المحدديف اتخاذ تدابير معقكلة لم  .د 

 كأشخاص سياسييف ممثميف لممخاطر. 
 القياـ بالمتابعة المستمرة المشددة لعالقة العمؿ. .ق 

 
كفقان لتقديرىا رابعان: العمميات الكبيرة أك المعقدة بدرجة غير معتادة )غير االعتيادية( أك أم عممية يرل مشغؿ البريد 

بأنيا تشكؿ مخاطر مرتفعة بالنسبة لغسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب،  كتعتبر مف العمميات غير المعتادة ما 
 يمي:

( دينار اردني اك ما يعادليا بالعمالت االجنبية كتعتبر 21.111أ.  العممية النقدية التي تزيد قيمتيا عف )
 تشير الدالئؿ الى أنيا عمميات مترابطة بمثابة عممية نقدية كاحدة.العمميات النقدية التي تقؿ عف ىذا الحد ك 

ب. أم عممية اخرل ذات نمط غير اعتيادم كليس ليا مبرر اقتصادم أك قانكني كاضح أك ال تتكافؽ مع ممؼ 
 العميؿ.

 خامسان: العمميات التي تتـ مع العمالء غير المقيميف.
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خاصة التعامؿ الذم يتـ باستخداـ تقنيات تكنكلكجية حديثة مثؿ شبكة سادسان: العمميات التي ال تتـ كجيا لكجو ك 
اإلنترنت أك باستخداـ كسائؿ الدفع اإللكتركنية كفي ىذه الحاالت يجب عمى مشغؿ البريد كضع السياسات 

جراء تقييـ المخاطر قبؿ ممارستيا أك استخداميا كاتخاذ التدابير المناسبة إلدارة ت مؾ كاإلجراءات الالزمة كا 
 المخاطر كخفضيا.

 (:9المادة )
تصدرىا ليذه الغاية الحاالت التي يمكف لمشغؿ البريد  قرارات أكالن: لييئة تنظيـ قطاع االتصاالت أف تقرر بمكجب

 إتباع إجراءات عناية مبسطة فييا ككنيا منخفضة المخاطر فيما يتعمؽ بغسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب. 
يجكز إتباع إجراءات عناية مبسطة لعمميات التحكيؿ التي تتـ بكسائؿ غير إلكتركنية أك في  ثانيان: في جميع األحكاؿ ال

 حاؿ االشتباه بغسؿ األمكاؿ أكتمكيؿ اإلرىاب.
 (: 01المادة )

في حاؿ كاف مشغؿ البريد ضمف مجمكعة مالية فإنو ينبغي اف تككف المجمكعة مطالبة بتطبيؽ برامج لمكافحة غسؿ 
اإلرىاب عمى مستكل المجمكعة، كالتي ينبغي أف تنطبؽ، حسب االقتضاء، عمى جميع الفركع  األمكاؿ كتمكيؿ

 كالشركات التابعة التي تمتمؾ المجمكعة أغمبية فييا. كينبغي أف تتضمف ىذه البرامج التدابير التالية:
 -يتعمؽ باآلتي:أكالن: إعداد السياسات كاإلجراءات كالضكابط الداخمية كالترتيبات المناسبة فيما 

 إدارة اإلمتثاؿ )مف ضمنيا تعييف مسئكؿ اإلمتثاؿ عمى مستكل اإلدارة(. .أ 
 إجراءات الفحص المناسبة لضماف كجكد معايير كفاءة عالية عند تعييف المكظفيف. .ب 

 ثانيان:  كضع برنامج مستمر لتدريب المكظفيف.
 ثالثان: إنشاء كحدة تدقيؽ مستقمة الختبار النظاـ.

دارة مخاطر غسؿ  رابعان: كضع جراءات لتبادؿ المعمكمات المطمكبة ألغراض العناية الكاجبة تجاه العمالء كا  سياسات كا 
 األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب. 

خامسان: تكفير المعمكمات المتعمقة بالعمالء كالعمميات مف الفركع كالشركات التابعة إلى كظائؼ اإلمتثاؿ كالتدقيؽ ك/أك 
يؿ اإلرىاب عمى مستكل المجمكعة كالتي يمكف أف تتضمف معمكمات تحميؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمك 

لعمميات أك أنشطة غير اعتيادية كما يمكف أف تتضمف بأنو تـ إرساؿ إخطار إلى الكحدة بخصكص العممية ، 
 عندما يككف ذلؾ ضركريان ألغراض مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كلغايات إدارة المخاطر. 
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 كفير ضمانات كافية بشأف السرية كاستخداـ المعمكمات المتبادلة كضماف عدـ تنبيو العميؿ.سادسان: ت
 (:00المادة )

أكالن: تسرم أحكاـ ىذه المادة عمى كافة الحكاالت الكاردة كالصادرة بما فييا الحكاالت االلكتركنية كبغض النظر عف 
 الخاضع ليذه التعميمات.قيمتيا كالتي يرسميا أك يستقبميا مشغؿ البريد العاـ 

ثانيان: عمى مشغؿ البريد العاـ تعييف مكظفيف مسؤكليف عف تنفيذ كمتابعة الحكاالت ممف يتكفر فييـ الدرجة العالية مف 
الكفاءة كالمينية كالخبرة الكافية في ىذا المجاؿ مع مراعاة حصكليـ عمى دكرات كبرامج تدريبية متخصصة في 

 ة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.المكاضيع المتعمقة بمكافح
 ثالثان: التزامات مشغؿ البريد العاـ المصدر لمحكالة:

يتكجب عمى مشغؿ البريد العاـ عند اصدار الحكالة الحصكؿ عمى معمكمات كاممة مف طالب إصدار الحكالة  .أ 
كاسـ المستفيد تشمؿ: اسـ طالب إصدار الحكالة كامال، الجنسية، محؿ اإلقامة الدائـ، الغرض مف التحكيؿ 

كامال، العالقة ما بيف طالب اصدار الحكالة كالمستفيد منيا، تصريح مف طالب الحكالة بانو المصدر الحقيقي 
ليا، الرقـ الكطني كرقـ كثيقة إثبات الشخصية لألردنييف، كالرقـ الشخصي لالجانب كرقـ جكاز السفر لغير 

المختصة ليذه الغاية باإلضافة إلى اتخاذ إجراءات العناية  األردنييف أك رقـ أم كثيقة معتمدة مف قبؿ الجيات
 .( مف ىذه التعميمات7( ك)6( ك)5الكاجبة الكاردة في المكاد )

تكفير كاستخداـ نظاـ يتـ بمكجبو ترقيـ الحكاالت برقـ مرجعي مميز لتسييؿ الرجكع إلى الحكالة عند الحاجة   .ب 
 لذلؾ. 

طات الرسمية المختصة بالمعمكمات عف الحكاالت المصدرة أك المستممة تزكيد الجية المتمقية لمحكالة كالسم  .ج 
 كاممة خالؿ ثالثة أياـ عمؿ كحد أقصى مف تاريخ استالـ طمب الحصكؿ عمييا.

 االستجابة فكرا ألم أمر صادر عف السمطات الرسمية المختصة يمزميا باطالعيا عمى ىذه المعمكمات. .د 
بإرساؿ الحكاالت بالنيابة عف عمالئيا عف طريؽ البنؾ المرخص، يتعيف في حاؿ قياـ مشغؿ البريد العاـ  .ق 

 عميو تزكيده بالمعمكمات كالكثائؽ الخاصة بإجراءات العناية الكاجبة لطالب إصدار الحكالة.
 رابعان: إلتزامات مشغؿ البريد العاـ ككسيط:

رة أك متمقية ليا فإنو يتعيف عميو ما إذا شارؾ مشغؿ البريد العاـ ككسيط في تنفيذ الحكالة دكف أف تككف مصد
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 يمي:
ضماف بقاء كافة المعمكمات المرفقة بالحكالة كالخاصة بمصدر الحكالة كالمستفيد منيا مصاحبة ليا عند   .أ 

 التحكيؿ.
إذا عجز مشغؿ البريد العاـ ككسيط عف اإلبقاء عمى المعمكمات مرفقة بالحكالة ألسباب فنية فإنو يتعيف  .ب 

افة المعمكمات المرفقة كما تمقاىا مف الشركة مرسمة الحكالة أك مف شركة كسيطة أخرل عميو أف يحتفظ بك
لمػدة خمس سنكات كذلؾ بغض النظر عف اكتماؿ ىذه المعمكمات أك نقصيا، كبما يمكنيا مف تقديـ 
 المعمكمات المتاحة لدييا لمبنؾ المرخص أكالشركة المتمقية كذلؾ خالؿ ثالثة أياـ عمؿ كحد اقصى مف

 تاريخ طمبيا.
اتخاذ إجراءات معقكلة، تتكافؽ مع المعالجة اآللية لمتحكيالت، مف أجؿ تحديد الحكاالت الدكلية التي تفتقر  .ج 

 لممعمكمات المطمكبة عف طالب اإلصدار أك المستفيد منيا.
جراءات فّعالة بشأف الحكاالت الكاردة التي لـ تستكمؿ فييا المعمكمات حكؿ طالب  .د  إصدار تبني سياسات كا 

مف ىذه المادة باالعتماد عمى تقدير درجة المخاطر في  الحكالة كالمشار إلييا في الفقرة )أ( مف البند )ثالثان(
التعامؿ مع تمؾ الحكاالت كمف ذلؾ طمب المعمكمات غير المستكفاة مف البنؾ المرخص أك الشركة مرسمة 

 راءات لممتابعة المالئمة.الحكالة أك تعميؽ الحكالة أك رفضيا، باإلضافة إلى كضع إج
إخطار الجية  د العاـ في حاؿ تمقي معمكمات غير كاممة عف طالب إصدار الحكالة ، عمى مشغؿ البري   .ق 

 المتمقية لمحكالة قبؿ القياـ بالتحكيؿ.
 المتمقي لمحكالة:العاـ خامسان:   إلتزامات مشغؿ البريد  

 باستالـ الحكاالت فانو يتكجب عميو ما يمي: العاـ  في حاؿ قياـ مشغؿ البريد  .أ 
اتخاذ إجراءات معقكلة مف أجؿ تحديد الحكاالت كالتي تفتقر إلى المعمكمات المطمكبة عف طالب اصدار  .0

الحكالة أك المستفيد، كالتي قد تشمؿ إجراءات المتابعة التي تمي التنفيذ أك إجراءات المتابعة كقت التنفيذ 
 حيث يككف ذلؾ ممكنان.

 التحقؽ مف ىكية المستفيد كاالحتفاظ بيذه المعمكمات لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات. .2
كضع سياسات كاجراءات مستندة الى المخاطر لتحديد متى يتـ تنفيذ أك رفض أك تعميؽ التحكيالت  .3
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الماليو المفتقرة الى المعمكمات المطمكبة عف طالب اصدار الحكالة أك المستفيد كعمى أف يككف رفض 
الة مؤشران يعتد بو في تقييـ مشغؿ البريد العاـ لمدل كجكد اشتباه في تمؾ العممية كاخطار الكحدة بيا الحك 
 فكران.

يتكجب عمى مشغؿ البريد العاـ عند تسميـ الحكالة الحصكؿ عمى معمكمات عف المستفيد مف الحكالة تشمؿ:   .ب 
، كالعالقة ما بيف طالب اصدار الحكالة اسـ المستفيد مف الحكالة كامال، الجنسية، محؿ اإلقامة الدائـ

كالمستفيد منيا ، تصريح مف المستفيد مف الحكالة عف المستفيد الحقيقي منيا باإلضافة الى اتخاذ اجراءات 
 ( مف ىذه التعميمات.7( ك)6( ك)5العناية الكاجبة الكاردة في المكاد )

بة عف عمالئو عف طريؽ البنؾ المرخص، يتعيف باستالـ الحكاالت بالنيا العاـ  في حاؿ قياـ مشغؿ البريد  .ج 
 عميو تزكيده  بالمعمكمات كالكثائؽ الخاصة بإجراءات العناية الكاجبة لممستفيد مف الحكالة.

بالنسبة لمييئات التي ال تيدؼ لمربح، التأكد مف حصكليا عمى المكافقات الالزمة لكركد االمكاؿ ليا كفؽ   . د
 نظيـ التعامالت المالية ليذه الجيات. التشريعات النافذة في المممكة لت

 
 سادسان: عمى مشغؿ البريد العاـ اف يراعي ما يمي عند التعامؿ بالحكاالت االلكتركنية: 

عدـ تنفيذ الحكاالت االلكتركنية التي يككف فييا اسـ طالب االصدار اك اسـ المستفيد غير كامؿ اك    .أ 
 مختصر اك غير مطابؽ لكثائؽ اثبات الشخصية.

مقارنة االسماء كالحقكؿ الكاردة ضمف رسائؿ الحكاالت اإللكتركنية، سكاء تمت مف خالؿ ام نظاـ تراسؿ،  .ب 
( مف ىذه التعميمات أك أم قكائـ جزاءات اخرل تصدر 09مع قكائـ الجزاءات المشار الييا ضمف المادة )

 بتعميمات خاصة مف ىيئة تنظيـ قطاع االتصاالت.
يير ام معمكمات في طمبات اصدار الحكاالت االلكتركنية اك في رسائؿ ىذه عدـ تعديؿ اك الغاء اك تغ .ج 

الحكاالت اك استخداـ ام نكع اك شكؿ مف الحكاالت بيدؼ التيرب اك تجنب التعرؼ عمى اية معمكمات 
مف شأنيا اف تفرض عمى الشركة المستفيدة اك الشركة الكسيطة رفض الحكالة اك حجزىا اك االبالغ عنيا 

 مالية مشبكىة.كعممية 
 سابعان: فيما يتعمؽ بالتحكيالت المجمعة : 
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يتكجب عمى مشغؿ البريد العاـ المصدر ليذه الحكاالت ارفاؽ الرقـ المرجعي المميز لطالب إصدار الحكالة  .أ 
 عمى نحك يمكف تتبعيا بشكؿ كامؿ في الدكلة المستفيدة كذلؾ شريطة ما يمي:

حكالة المعمكمات الكاممة عف طالب إصدار الحكالة المنصكص أف يحتفظ مشغؿ البريد العاـ المصدر لم .0
 عمييا في ىذه التعميمات.

أف يككف في مقدرة مشغؿ البريد العاـ المصدر لمحكالة تزكيد الجية المتمقية كالسمطات الرسمية المختصة  .2
 عمييا.بالمعمكمات المطمكبة كاممة خالؿ ثالثة أياـ عمؿ كحد اقصى مف تاريخ استالـ طمب الحصكؿ 

المصدر لمحكالة االستجابة فكران ألم أمر صادر عف السمطات العاـ أف يككف في مقدرة مشغؿ البريد  .3
 الرسمية المختصة يمزميا باطالعيا عمى ىذه المعمكمات.

بالنسبة لمحكاالت التي ترد كتحكيالت مجمعة فيتكجب عمى مشغؿ البريد العاـ المستمـ لمحكالة اعتماد رقـ  .ب 
 لممستفيد مف الحكالة عمى نحك يمكف تتبعيا بشكؿ كامؿ كذلؾ شريطة ما يمي:مرجعي مميز 

المستمـ لمحكالة بالمعمكمات الكاممة عف المستفيد مف الحكالة المنصكص  العاـ أف يحتفظ مشغؿ البريد .0
 عمييا في ىذه التعميمات.

كالسمطات الرسمية المختصة  أف يككف في مقدرة مشغؿ البريد العاـ المستمـ لمحكالة تزكيد الجية المصدرة .2
 بالمعمكمات المطمكبة كاممة خالؿ ثالثة أياـ عمؿ كحد اقصى مف تاريخ استالـ طمب الحصكؿ عمييا.

أف يككف في مقدرة مشغؿ البريد العاـ المستمـ لمحكالة االستجابة فكرنا ألم أمر صادر عف السمطات  .3
 الرسمية المختصة يمزميا باطالعيا عمى ىذه المعمكمات.

عمى مشغؿ البريد العاـ المستمـ لمحكالة أف يتأكد مف أف الحكاالت غير الركتينية ال يتـ إرساليا كتحكيالت  .4
 مجمعة في الحاالت التي مف شانيا أف تزيد مف مخاطر غسؿ األمكاؿ أكتمكيؿ اإلرىاب.

 (:02المادة )
 عمى مشغؿ البريد القياـ بما يمي:

كبيرة الحجـ كالمعقدة التي ال يككف ليا غرض اقتصادم أك قانكني كاضح  تدقيؽ كفحص العمميات غير المعتادة .أ 
كتكثيقيا حسب األصكؿ كتسجيؿ ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج كتابة كاالحتفاظ بيا لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات 

تاحتيا لمكحدة كلمجيات المختصة عند طمبيا.  كا 
ياـ العالقة لضماف اتساؽ العمميات التي يتـ إجراؤىا مع ما التدقيؽ المستمر في العمميات التي تتـ طكاؿ فترة ق .ب 
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 يعرفو مشغؿ البريد عف العميؿ كنمط نشاطو كالمخاطر التي يمثميا.
التأكد مف خضكع الجيات المنكم التعامؿ معيا لتعميمات كضكابط تتعمؽ بمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ    .ج 

 لقياميا باإلخالؿ بأم حكـ مف أحكاـ ىذه التعميمات كالضكابط.اإلرىاب كفيما إذا سبؽ كأف اتخذ أم إجراء بحقيا 
تمكيف ضابط االمتثاؿ مف مباشرة اختصاصاتو باستقاللية كبما يكفؿ الحفاظ عمى سرية المعمكمات التي ترد إليو   .د 

 بميامو. كاإلجراءات التي يقـك بيا كأف يككف لو في سبيؿ ذلؾ االطالع عمى السجالت كالبيانات التي تمزمو لمقياـ
 تعريؼ المكظفيف لديو بالمعمكمات الالزمة عف:  .ق 

 
 قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب النافذ كاألنظمة كالتعميمات كالقرارات الصادرة بمقتضى أم منيا. .0
األنماط المشتبو بأنيا تقع ضمف عمميات غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كأساليب غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ  .2

 ككيفية اكتشافيا.اإلرىاب 
 إجراءات اإلخطار عف العمميات التي يشتبو بأنيا مرتبطة بغسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب. .3
السياسات كاألسس كاإلجراءات كالضكابط الداخمية المتبعة مف قبؿ مشغؿ البريد لمكافحة عمميات غسؿ  .4

 األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.
 جاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب. كضع خطط كبرامج تدريب مستمرة لممكظفيف في م .5

 
 (:04المادة )

يتكجب عمى مشغؿ البريد تضميف االتفاقية المكقعة ما بينو كبيف المحاسب القانكني إلزاـ المحاسب القانكني بالتحقؽ 
جراءات مشغؿ البريد المتعمقة بذلؾ، كتضميف  مف قياـ مشغؿ البريد بتطبيؽ ىذه التعميمات كمدل كفاية سياسات كا 

النتائج في تقريره المقدـ لإلدارة مع ضركرة إعالـ ىيئة تنظيـ قطاع االتصاالت فكر اكتشافو ألم مخالفة ليذه 
 التعميمات التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  
 

 (:06المادة )
 عمى مشغؿ البريد القياـ باآلتي:
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قيد ما يجريو مف عمميات مالية محمية أك خارجية بحيث تتضمف البيانات تأف يحتفظ بالسجالت كالمستندات ل .أ 
الكافية لمتعرؼ عمى ىذه العمميات مع االحتفاظ بيذه السجالت كالمستندات بما في ذلؾ نتائج أم تحميؿ تـ 
 إجراؤه كالسجالت المتعمقة بالعناية الكاجبة بشأف العمالء المنصكص عمييا في ىذه التعميمات لمدة خمس

 سنكات عمى األقؿ مف تاريخ إنجاز العممية أك إنياء العالقة حسب االقتضاء. 
أف يحتفظ بالسجالت كباألدلة المؤيدة لمعمميات البريدية المنصكص عمييا في ىذه التعميمات بحيث تشتمؿ  .ب 

 عمى الكثائؽ األصمية أك صكر عنيا تككف مقبكلة لدل المحاكـ طبقا لمتشريعات النافذة في المممكة
كالتعميمات الصادرة عف الكحدة ليذه الغاية كذلؾ لمدة خمس سنكات عمى األقؿ مف تاريخ  انجاز العممية اك 

 إنياء العالقة حسب االقتضاء.
تطكير نظاـ متكامؿ لحفػظ السجػالت كالمستنػدات المشػار إلييا في البنديف )أكالن كثانيان( أعاله كبما يمكنيا  .ج 

كثائؽ بمجرد طمبيا منو ليتسنى إجابة طمب الكحدة كالسمطات الرسمية  مف الرجكع ألم تقارير ك/أك
معمكمات كتسييؿ اطالعيا عمييا بشكؿ متكامؿ كسريع خالؿ المدة المحددة لذلؾ أك المختصة ألم بيانات 

 كأف تككف سجالت العمميات كافية لتسمح بإعادة تركيب العمميات الفردية.
اىزية النظاـ المشار اليو في البند )ثالثان( أعاله لتمبية المتطمبات اتخاذ ما يمـز مف اجراءات لضماف ج .د 

  المتعمقة بتكفير أم بيانات أك معمكمات احصائية مف شأنيا قياس مخاطر غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ االرىاب.
 (:05المادة )

الكحدة عف أم عمى مشغؿ البريد تسمية أحد مكظفيو المؤىميف ليككف مسؤكؿ إخطار لديو يتكلى ميمة إخطار 
عمميات يشتبو بأنيا مرتبطة بغسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب كتزكيد الكحدة باسـ ىذا الشخص كبياناتو الكاممة، عمى 

 أف يتـ تحديد اسـ شخص بديؿ في حاؿ غيابو مع إعالـ الكحدة لدل تغيير أم منيما.
 (:04المادة )

اإلخطار عف أم عممية يشتبو بأنيا مرتبطة بعممية غسؿ أمكاؿ يمتـز كافة مكظفي مشغؿ البريد بتبميغ مسؤكؿ  .أ 
 أك تمكيؿ إرىاب.

 يمتـز مسؤكؿ اإلخطار بما يمي: .ب 
إخطار الكحدة فكران عف العمميات التي يشتبو بأنيا مرتبطة بعممية غسؿ أمكاؿ أك تمكيؿ إرىاب  كذلؾ استنادان  .0

النافػذ ككفقػان لمنمػكذج أك الكسيمة المعتمديف مف قبؿ ألحكػاـ قانػكف مكافحػة غسؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب 
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الكحدة، كعميو التعاكف مع الكحدة كتزكيدىا بالبيانات كالكثائؽ كالمعمكمات المتكافرة لديو كتسييؿ إطالع 
 الكحدة عمييا في حاؿ طمبيا لغايات قياـ الكحدة بمياميا كذلؾ خالؿ المدة المحددة في الطمب.

بالعمميات التي يشتبو بأنيا مرتبطة بغسؿ أمكاؿ أك تمكيؿ إرىاب تحفظ فييا صكر عف إعداد ممفات خاصة  .2
اإلخطارات كالبيانات كالمستندات المتعمقة بيا، عمى أف يحتفظ بيذه الممفات لمدة خمس سنكات أك لحيف 

 صدكر حكـ قضائي قطعي بشأف ىذه العممية أييما أطكؿ.
 (:02المادة )

اـ داخمي مناسب يتضمف السياسات كاألسس كاإلجراءات كالضكابط الداخمية الكاجب عمى مشغؿ البريد كضع نظ .أ 
 -تكافرىا لمكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب، عمى أف يتضمف ما يمي:

سياسة كاضحة لمكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب مع تحديثيا باستمرار، تتضمف إجراءات  .0
ة عمميات غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب يراعى فييا تحديد دقيؽ لمكاجبات كالمسؤكليات تفصيمية مكتكبة لمكافح

بما يتفؽ مع أحكاـ قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب النافذ كأحكاـ ىذه التعميمات كالقرارات الصادرة 
 بمقتضاىا.

كتمكيؿ اإلرىاب النافذ كىذه التعميمات آلية مناسبة لمتحقؽ مف االلتزاـ بأحكاـ قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ  .2
 كالقرارات الصادرة بمقتضى أم منيا.

اإلجراءات التي تكفؿ فحص أنظمة الضبط كالرقابة الداخمية لمتأكد مف فعاليتيا في مكافحة غسؿ األمكاؿ  .3
ءتيا كتمكيؿ اإلرىاب كاقتراح ما يمـز الستكماؿ أم نقص بيا أك ما تحتاجو مف تحديث كتطكير لزيادة كفا

 كفاعميتيا.
األسس الالزمة لتصنيؼ العمالء حسب درجة المخاطر في ضكء ما يتاح لمشغؿ البريد مف كثائؽ كمعمكمات  .4

 كبيانات.
ب. عمى مشغؿ البريد كضع اإلجراءات المناسبة عند تعييف المكظفيف كاجراءات فحص لمتأكد مف مدل تمتعيـ 

التي تعقدىا اك تشرؼ عمييا ىيئة تنظيـ قطاع االتصاالت ك/ أك كحدة بالكفاءة العالية كااللتزاـ بحضكر الدكرات 
مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب باإلضافة إلى التأكد بأف مف يتـ تعيينيـ لـ يسبؽ كأف تـ إدانتيـ بأم 

 جريمة مخمة بالشرؼ كاألمانة العامة أك تجريميـ في غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب.
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 (:02المادة )
حظر اإلفصاح بطريؽ مباشر أك غير مباشر أك بأم كسيمة كانت عف إخطار الكحدة بأم مف إجراءات ي .أ 

اإلخطار التي تتخذ بشأف العمميات المشتبو ارتباطيا بغسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب  أك عف أم مف 
 المعمكمات المتعمقة بيا.

حكـ عممو أك كظيفتو إفشاء أم معمكمات تـ يحظر عمى كؿ مف يطمع أك يعمـ بطريؽ مباشر أك غير مباشر ب .ب 
تقديميا أك تبادليا بمكجب أحكاـ قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب النافذ المفعكؿ كاألنظمة 

 كالتعميمات كالقرارات الصادرة بمقتضى أم منيا بما في ذلؾ ىذه التعميمات. 
 (:09المادة )

باالستناد الى أحكاـ قانكف مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب النافذ مع مراعاة أحكاـ التعميمات التي تصدر 
المفعكؿ، عمى مشغمي البريد تنفيذ االلتزامات الكاردة في القرارات الدكلية ذات الصمة كالكاجبة النفاذ بما في ذلؾ 

ؿ ىيئة تنظيـ قطاع جميع القرارات الصادرة تحت الفصؿ مف ميثاؽ األمـ المتحدة كالتي يتـ إبالغو بيا مف قب
 االتصاالت أك الجيات المختصة بيذا الخصكص.

 (:21المادة )
في التشريعات األخرل،  يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ ىذه  مع عدـ االخالؿ بأم عقكبة أشد كرد النص عمييا 

 المفعكؿ.التعميمات بالعقكبات المنصكص عمييا في قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب النافذ 
 (:20المادة )

الخاصة بالجيات التي تقدـ الخدمات البريدية  اإلرىابتمغػػػى تعميمات مكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ  -أ 
 .2102لسنة 

 
 يعمؿ بيذه التعميمات اعتباران مف تاريخو.  -ب 

 
 

 


