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 مقدمة
 

ي  ةتضطلع األشخاص االعتباري
 
تيبات القانونية بدور هام وأساسي ف المستويي   التجارة والتبادل التجاري عىل  والتر

ي االقتصادات  المحىلي و الدولي 
 
تيبات القانونية  الحديثة،وتشكل حجر األساس ف وتتمتع األشخاص االعتبارية والتر

ال تعتتر عليها  أن هذه الهياكل وطرق السيطرة بخصائص تسمح باحتوائها عىل هياكل ملكية وسيطرة معقدة، إال 

وعةبحد ذاتها وسائل أو طرق غت   أو غت  قانونية، حيث تهدف هذه الھیاكل بشكل أساسي إل تسهيل  مشر

ي تتم عتر الحدود الوطنية مجموعة كب
ة من األنشطة والمشاري    ع التجارية، باإلضافة إل تسهيل المعامالت التر ت 

ي 
 
، و تنفيذ العمليات ف  بلدان مختلفة. بانتظام وتسهيل تقديم الخدمات للعمالء الدولیي  

ي أنش
تيبات القانونية هي  ةت ألجلها األشخاص االعتباريأوبالرغم من أن األهداف التر وعة والتر أهداف مشر

ي الخاص وتركيبتها وهياكل الملكية والسيطرة فيها تعتتر عامل جذب 
، إال أن وضعها القانون 

ً
وقانونية أساسا

للمجرمي   لغايات إساءة استخدامها واستغالل هذه الخصائص إلخفاء المستفيدين الحقیقیي   وااللتفاف عىل 

وعة )المتحصالت االجرامية(، قرارات مجلس األمن وقوائم اإلرهابيي   المحليي   واخف اء مصدر األموال غت  المشر

وعية لألنشطة  تيبات القانونية المجرمي   من إضفاء صفة المشر
حيث تمِكن خصائص األشخاص االعتباريي   والتر

القانونية وإخفاء تورط أصحاب المصلحة الرئسیي   واألطراف المسيطرة، كما وتعيق هياكل الملكية المعقدة  غت  

.  ات الجنائية عىل المستویي   التحقيق  المحىلي والدولي

مساعدة الجهات الخاضعة ألحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ  إليهدف هذا الدليل 

اماتها  بما يتواءم مع هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويتضمن إرشادات عملية  عىل تلبية التر 

ي تدعم من قدرة تلك الجهات عىل مواجهة التحديات اليومية 
حول اجراءات التعرف عىل المستفيد الحقيقر

ي تعزيز وحماية الثقة 
 
اهة وسمعة النظام وإعطاء أمثلة عن أفضل الممارسات الدولية مما سيكون له أثره ف بت  

ي المملكة األردنية الهاشمية. 
 
 المالي ف

ي من المرفق العالمي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التابع لالتحاد  الدليلهذا  إعداد تم 
بدعم فت 

، ي اء فرنسا بالتعاون مع  األورونر ي تنفذه مؤسسة ختر وع ممول من االتحاد األورونر
(، GIZ) ( وNiCo)وهو مشر

ي المملكة  وجهةوتعكس محتويات هذا الدليل 
 
يعات المعمول بها ف نظر السلطات المختصة بما يتوافق مع التشر

 األردنية الهاشمية. 

 

ي عن القواني   واألنظمة والتعليمات المعمول بها وال يعتتر بديال عنها، و  إلويشار 
نما إأن هذا الدليل ال يغت 

شاد لتعزيز السياسات واإلجراءات واالنظمة المعمول بها لدى  إليقرأ  جانبها وتم إصداره من باب االستر

ي هذا الدليل الحد األدن  الذي يجب عىل الجهات أن تأخذ  ،الجهات
 
وتمثل المبادئ والمتطلبات الواردة ف

ي مجال 
 
ي عىل الجهات أن تضع السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الخاص بها ف

به، حيث ينبغ 

عملها ونطاقه  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يتسق ويتفق مع نتائج تقييمها للمخاطر وطبيعة

ي لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع األخذ باالعتبار وحجمه ودرجة تعقيده 
، نتائج التقييم الوطت 

 . وأي تقييمات قطاعية ذات عالقة

 



3 - 79 
 

  
 أهمية التعرف عىل المستفيد الحقيق 

 

 والتحقق منها هو التعرف عىل الشخص ي   يإن الهدف األساسي من التعرف عىل هوية المستفيدين الحقيق

ي عىل العميل لتتمكن الجهة الخاضعة من تطبيق تدابت  العناية الواجبة بصورة مالئمة وفعالة المسيطر الن
هان 

 ولتتمكن من اتخاذ القرار المناسب استن
ً
، باإلضافة إل توفت  اد ي

ا لمستوى مخاطر العميل والمستفيد الحقيقر

األموال وتمويل اإلرهاب والتطبيق المعلومات الدقيقة للجهات الرسمية والقضائية وإيقاف ومنع عمليات غسل 

الفعال لقرارات مجلس األمن المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة الخاصة بتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار 

 . أسلحة الدمار الشامل

ها FATFبدورها تولي مجموعة العمل المالي ) ي أهمية قصوى، وتقوم بمراجعة معايت 
( موضوع المستفيد الحقيقر

تيبات القانونية،  الدولية ة ألخرى بهدف تطويرها وتحسينها لتعزيز مبدأ شفافية األشخاص االعتبارية والتر من فتر

( من توصيات مجموعة العمل المالي مبدأ الشفافية والمستفيدين 24وب  هذا الخصوص تنظم التوصية )

ت ي حي   يتم تنظيم ذات المبدأ بخصوص التر
 
ي التوصية الحقيقيي   من األشخاص االعتبارية، ف

 
يبات القانونية ف

يلزم الجهات الخاضعة باتخاذ تدابت  العناية الواجبة تجاه  بما ( 22و )( 10(، هذا وقد جاء نص التوصية )25)

تيبات القانونية.  ي من األشخاص االعتبارية والتر
ي ذلك ما يتعلق بالتعرف عىل المستفيد الحقيقر

 
 العمالء بما ف

ام المملكة با ي متي   للتعامل مع مبدأ الشفافية وانطالقا من التر 
لمعايت  الدولية، وب  هدف استحداث إطار قانون 

ي المادة الثانية من قانون 
 
ي ف

ي من العمالء، فقد تم تعريف المستفيد الحقيقر
والتعرف عىل المستفيد الحقيقر

امات الجهات الخاضعة بخصوص  المستفيد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ، وتم النص عىل التر 

ي تصدر عن السلطات الرقابية 
ي ضمن إجراءات العناية الواجبة للعمالء من خالل التعليمات التفصيلية التر

الحقيقر

افية تنفيذا ألحكام المادة ) م 15واالشر ( من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ، وان عدم التر 

ات وموظفيها والمسؤولي   عن اإلدارة فيها للمساءلة الجهات الخاضعة بهذه المتطلبات يعرض هذه الجه

ي المواد )
 
 ( من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ. 34و  31والعقوبات المنصوص عليها ف

ي  النقص وقد توصلت الدراسات الدولية بأن
 
ي  المستفيد المناسبة والدقيقة عن المعلومات ف

 يسمح الحقيقر
:  طريق عن اإلرهاب األموال وتمويل غسل حاالت  بانتشار  عىل ما يىلي

 التستر

 بهم.  المشتبه أو المعروفي    المجرمي    هوّية 

  ي
.  ترتيب أو اعتباري شخص ملكّية أو حساب من الهدف الحقيقر ي

 قانون 

 ي  ترتيب أو اعتباري بشخص المرتبطة الملكّية أو األموال استخدام وجهة أو مصدر
 .قانون 

 

ي  المستفيد إخفاء هوية الممكنوأشارت الدراسات أنه من 
 :التالية الوسائل باستخدام الحقيقر

 

 كات ك الشر ي تستخدم كوسيلة تمرر من خاللها العمليات دون أن تحتفظ بأي  اتالوهمّية: وهي الشر
التر

 موجودات أو تمارس عمليات خاصة بنشاطها حتر لو كانت مسجلة. 

 دة
ّ
ي  المستفيد ديدتح مما يصعب معه 1هياكل الملكية والسيطرة المعق

ة  خصوصا عند وجود الحقيقر
ّ
عد

كة الملكّية من مستويات  آخرين.  اعتباريي    بأسماء أشخاص المشتر

                                                           
 للتعرف عىل هياكل الملكية المعقدة.  (2والملحق رقم ) (1الملحق رقم ) للرجوع إل 1
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 ي تكون مملوكة لكل من يحمل شهادة فعلية  2لحاملها:  والكفاالت  لحاملها األسهم
وهي األسهم والكفاالت التر

ثبت أنه هو صاحب هذه األسهم أو الكفاالت. 
ُ
 ت

 مدراء.  بصفة االعتباريي    األشخاص استخدام 

 هم، وقد يقومون  3: االسمّيون المساهمون وهم األشخاص الذين يملكون األسهم أو يحملونها نيابة عن غت 
المساهمي   الفعليي   عندما تسمح بذلك قواني   الدولة  هوّية عن اإلفصاح يتم ال حيث رسمّية بصورةبذلك 

كاء المقر  مثل رسمّية غت   ذاتها، أو بصورة  العائلة.  وأفراد بي   الشر

 هم، وقد يقومون بذلك وهم4االسمّيون:  المدراء اما  األشخاص الذين يقومون بأعمال اإلدارة نيابة عن غت 
هوّية المديرين الفعليي   عندما تسمح بذلك قواني   الدولة ذاتها،  عن اإلفصاح يتم ال حيث رسمّية بصورة

 وأفراد العائلة.  المديرين المقربي    مثل رسمّية غت   أو بصورة

 ها 5االستئمانّية الصناديق تيبات من وغت  ي  القانونّية التر
والمستفيد  القانونّية الملكّية بي    بالفصل تسمح التر

ي من
 األصول.  الحقيقر

 تيبات االعتباريي    األشخاص ومقدمي خدمات إنشاء بالوسطاء مثل المحامي    االستعانة  .القانونّية والتر
 

تيبات القانونية إلخفاء هويتهم  ةالمجرمون والجماعات االجرامية األشخاص االعتباريغالبا ما يستغل  والتر

الحقيقية واخفاء تدفق المتحصالت الجرمية وارتكاب عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتهرب من 

ها من الجرائم المالية،  ائب والعقوبات المالية المستهدفة وغت  إل استخدام هياكل يلجأ المجرمون  حيثالض 

ي 
ي الذي يسيطر بشكل نهان 

ي تتبع وتحديد المستفيد الحقيقر
 
الملكية والسيطرة المعقدة لجعل األمر أكتر تعقيدا ف

، ويزداد األمر صعوبة عند انشاء األشخاص االعتباري ي
تيب القانون  تيبات  ةعىل الشخص االعتباري أو التر والتر

 لفة. القانونية ضمن واليات قضائية ودول مخت

ي الذي يقوم باالختفاء ضمن هذه الهياكل أمرا 
ي غاية األهمية  لهذه األسباب تعتتر عملية تحديد المستفيد الحقيقر

 
ف

، ويساعد الجهة الخاضعة عىل التطبيق الفعال لتدابت  مكافحة غسل األموال   المحىلي والدولي
عىل المستويي  

ي عىل المخاطر بصورة مناسبة وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل 
وتطبيق النهج المبت 

 ورشيدة. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
األس             هم والكفاالت لحاملها، ويجب أن يؤخذ هذا العامل بعي   االعتبار عند التعامل مع األش             خاص يعات األردنية بوجود ال تس             مح التش             ر   2

 االعتباريي   األجنبية، أو عند وجود األشخاص االعتباريي   األجنبية ضمن هيكل ملكية األشخاص االعتباريي   األردنية. 

يعات األردنية بوجود  3  أن يؤخذ هذا العامل بعي   االعتبار عند التعامل مع األش  خاص االعتباريي   ويجب ، ي    االس  ميي   المس  اهمال تس  مح التش  ر
 . ي   ضمن هيكل ملكية األشخاص االعتباريي   األردني االجانب، أو عند وجود األشخاص االعتباريي   االجانب

يعات األردنية بوجود المدراء االس           ميال  4 يؤخذ هذا العامل بعي   االعتبار عند التعامل مع األش           خاص االعتباريي    ويجب أن، ي   تس           مح التش           ر
 . االردنيي   ضمن هيكل ملكية األشخاص االعتباريي    االجانب، أو عند وجود األشخاص االعتباريي   االجانب

يعات األردنية بءنش  اء الص  ناديق االس  تئمانية، ويجب أن يؤخذ هذا العامل بعي   االعتبار  5 عند التعامل مع الص  ناديق االس  تئمانية  ال تس  مح التش  ر
ي شخص اعتباري

يكا ف  ي المملكة األجنبية أو عندما تكون هذه الصناديق شر
 ف 
ً
 . مسجال
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 نطاق تطبيق الدليل
 

تيبات القانونية، ويوفر الدليل معلومات  ينطبق هذا الدليل اإلرشادي عىل العمالء من األشخاص االعتباريي   أو التر

الطبيعيي   الذين يمتلكون ي   من خالل تحديد الشخص أو األشخاص يحول كيفية تحديد المستفيدين الحقيق

أكتر من النسبة المحددة للملكية من العميل، واألشخاص الذين لديهم سيطرة فعالة عىل العميل، واألشخاص 

 .الذين يتم إجراء المعاملة نيابة عنهم

ي بعض األحيان الشخص الطبيغي  أنوتجدر اإلشارة إل 
 
باسمه للحصول عىل خدمة معينة، إال أنه  قد يتضف ف

 آخر يتولد الشك واالعتقاد لدى الجهة الخاضعة بأن هذا الشخص الطبيغي يعمل كواجهة قد 
ً
أو أن شخصا

بمعت  أن هناك شخص آخر  ،وبحيث يكون هذا الشخص غت  الظاهر هو المستفيد من التعامل يسيطر عليه

ي هذه الحالة يتوجب عىل الج العمليات لمصلحته، بءتماميتضف بالنيابة عنه ويقوم 
 
هة الخاضعة طرح وف

للتعرف عىل هوية هذا الشخص باعتباره األسئلة المناسبة وطلب المعلومات الالزمة واجراء عمليات التحقق 

 
ً
 حقيقيا

ً
 . مستفيدا

ي المادة 
 
م كل من المؤسسات المالية واألعمال والمهن غت  المالية المحددة المشار اليها ف  

من ناحية أخرى، تلتر

ام كل من: ( من قانون مكافحة غس14)  ل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ بأحكام هذا الدليل، ويشمل هذا االلتر 

  -المؤسسات المالية وتشمل: 

ي المملكة.  -1
 
 البنوك العاملة ف

كات -2 كات تحويل األموال.  شر  الضافة وشر
ي تخضع لرقابة وترخيص هيئة األوراق  األشخاص -3

 من األنشطة التر
ً
ي تمارس أيا

كات التر  المالية. أو الشر

كات -4 . ألممارسة اعمال الت إجازةالتأمي   الحاصلة عىل  شر ي المملكة ووكالء ووسطاء التأمي  
 
 مي   ف

 من األنشطة المالية  الجهات -5
ً
ي تمارس أيا

 -التالية: التر

 منح االئتمان بجميع أنواعه.  -

 تقديم خدمات الدفع والتحصيل.  -

 إصدار أدوات الدفع واالئتمان وإدارتها.  -

 تجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عمالئها. اال  -

اء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه.  -  شر

-  .  التأجت  التمويىلي

-  .  إدارة االستثمارات واألصول المالية عن الغت 

 قبول الودائع.  -

 ألحكام ال الجهات -6
ً
يدية وفقا ي تقدم الخدمات التر

يعات النافذة. التر  تشر

 -األعمال والمهن غت  المالية وتشمل: 

ي تجارة العقارات وتطويرها.  -1
 
 األشخاص أو الجهات الذين يعملون ف

ي تجارة المعادن الثمينة واألحجار الكريمة.  -2
 
 األشخاص أو الجهات الذين يعملون ف

هم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون القانونيون لدى قيامهم نيابة عن الغت  بءعداد  -3 المحامون وغت 

 -عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عمالئهم فيما يتعلق باألعمال التالية: 
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اء العقارات أو المحالت التجارية.  -  بيع وشر

 ية أخرى. إدارة األموال أو األوراق المالية أو أي أصول مال -

ي األسواق المالية المحلية  -
 
يد أو حسابات االستثمار ف إدارة الحسابات المضفية أو حسابات توفت  التر

 والدولية. 

 اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته.  -

كات أو تشغيلها أو إدارتها.  -  تنظيم المساهمات المتعلقة بتأسيس الشر
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 التعريفات
 

ي هذا الدليل يتوجب عىل الجهات الخاضعة الرجوع لكافة 
 
لغايات تنفيذ اإلجراءات والتدابت  المشار اليها ف

ي قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ واألنظمة والتعليمات الصادرة 
 
التعريفات المنصوص عليها ف

ح ألهم التعريف : بمقتضاه، وسنتعرض بالشر ي هذا الدليل عىل النحو التالي
 
 ات والمفاهيم الواردة ف

  : ن  األشخاص االعتباريي 

ي المادة )
 
ي ف

ي األردن 
( منه األشخاص االعتباريي   مستخدما مصطلح )األشخاص 50عرف القانون المدن 

 :  الحكمية(، ووفقا لهذه المادة فإن األشخاص الحكمية هي

وط والبلديات الدولة .1 ي  بالشر
ها العامة والمؤسسات القانون يحددها التر المنشآت  من وغت 

ي 
 .حكمية شخصية القانون يمنحها التر

ي  الدينية والطوائف الهيئات .2
ف التر  .حكمية بشخصية الدولة لها تعتر

 الوقف.  .3

كات .4  .والمدنية التجارية الشر

  المنشاة والمؤسسات الجمعيات .5
ً
 .القانون ألحكام وفقا

ي القانون.  .6
 
 كل مجموعة من األشخاص أو األموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتض  نص ف

 

ي هذا الدليل، يتوجب االعتماد عىل تعريف مجموعة 
 
إال أنه ولغايات تطبيق االرشادات واإلجراءات الواردة ف

، حيث يشت  هذا المصطلح وفقا لتعريف المجموعة  إل )أي كيانات غت  العمل المالي لألشخاص االعتباريي  

 
ً
، ويشمل ذلك األشخاص الطبيعيي   يمكنها أن تنشر  عالقة عمل دائمة مع مؤسسة مالية أو أن تمتلك أصول

كات التضامن أو االتحادات أو أية جهات مشابهة(.  كات، الهيئات التجارية أو المؤسسات أو الكيانات أو شر  الشر

اص االعتباريي   يتقاطع بشكل كبت  مع تعريف القانون ويالحظ بأن تعريف مجموعة العمل المالي لألشخ

 ، ، حيث يتفق كال التعريفي   عىل أن الشخص االعتباري هو كيان مختلف عن الشخص الطبيغي ي
ي األردن 

المدن 

ي هذا 
 
وبأن هذا الكيان يتمتع بخصائص تمكنه من انشاء عالقات عمل دائمة أو امتالك األصول واألموال، وف

 
ً
ي 51ادة )دت المالمفهوم أك

ي ( من القانون المدن 
( ذمة مالية األردن  بأن يكون للشخص االعتباري )الحكمي

ي التعبت  عن 
 
مستقلة، وأهلية )تمكنه من انشاء عالقات العمل وحق التملك( وموطن مستقل وله من يمثله ف

 . ي
 ارادته ويثبت له حق التقاض 

، إال أن هيكلية الوقف أما فيما يتعلق بالوقف، فيالحظ اعتباره شخصا اعتباريا وف ي
ي األردن 

قا للقانون المدن 

تيبات القانونية كما سيتم بيانه الحقا،  ي تسمح بفصل األصل عن مالكه تجعله أقرب لتعريف التر
وخصائصه التر

تيبات القانونية عىل  واستنادا إل ذلك يتوجب عىل الجهات الخاضعة تطبيق اإلجراءات المتعلقة بالتر

ي من
تيبات القانونية.  المستفيد الحقيقر  الوقف كون خصائصه تتشابه إل حد كبت  مع خصائص التر

  :تيبات القانونية والصناديق االستئمانية  الت 

تيبات القانونيةيقصد  ي تنشأ بموجب عقد بي   طرفي   أو أكتر بما ال ينتج عنه نشوء شخصية  بالت 
العالقة التر

ة أو ترت  يبات قانونية مشابهة. اعتبارية كالصناديق االستئمانية المباشر
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ي تنشأ TRUST) 6بالصناديق االستئمانيةويقصد 
من  –بي   األحياء أو عند الوفاة  –( العالقات القانونية التر

( لصالح مستفيد أو لغرض معي    ( ويكون قد تم وضع األصول تحت سيطرة )الوضي قبل شخص )موضي

ي أصول الصندوق باسم وبحيث تكو 
 
 من أمالك الوضي ويبقر الحق ف

ً
 مستقلة وليست جزءا

ً
ن األصول أموال

 .  الوضي أو باسم شخص آخر نيابة عن الوضي

 

ي ضوء ما تقدم يتضح بأن خصائص الصناديق االستئمانية
 
:  7وف  تتمثل فيما يىلي

 استقاللية األصول واألموال وفصل السيطرة عن الملكية -1

ملكية األصول واألموال ظاهريا ستبقر قائمة باسم الوضي أو باسم أي شخص آخر يمتلكها نيابة عن  -2

، . اال انها  الوضي  ال تدخل ضمن ممتلكات الوضي

وط  -3 يتمتع الوضي بالصالحية والسلطة إلدارة وتوظيف األصول واألموال أو التضف فيها وفقا للشر

، ووفقا للشر  ي
ي القانون. الخاصة بالصندوق االستئمان 

 
 وط المنصوص عليها ف

حقوق بصفته ببعض الاحتفاظ الموضي ببعض الحقوق والسلطات، واحتمالية أن يتمتع الوضي ب -4

 ئمانية. تمستفيدا ال تتعارض مع فكرة الصناديق االس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ي اتفاقية الهاي بخصوص القانون الواجب التطبيق عىل الصناديق االستئمانية، وهو ذات التعريف المعتمد من قبل  6

وفقا للتعريف الوارد ف 
. مجموعة العمل   المالي

 المادة الثانية من اتفاقية الهاي بخصوص القانون الواجب التطبيق عىل الصناديق االستئمانية.  7

تيبات القانونية أو الصناديق االستئمانية تتمت   بوجود ثالثة أطراف 
يالحظ من التعريفات أعاله بأن التر

 فيها: 

يمتلك األصول أو األموال ويرغب بءنشاء الشخص الموضي )المانح أو المستثمر( وهو من  األول: 
ي 
وطه المحددة وكما يراه مناسبا  الصندوق االستئمان  ، ويقوم بنقل األصول أو الممتلكات وفقا لشر

 . للوضي 

 :  
ن
تعيينه إلدارة  نقل األصول أو الممتلكات اليه ويتم الوضي )المؤتمن(، وهو الشخص الذي يتم الثان

 . وط المحددة من قبل الموضي  األصول واألموال وفقا للشر
 المستفيد، وهو الشخص الذي سينتفع من نواتج إدارة األصول واألموال.  الثالث: 

 

 
ُ
تيبات القانونية والصناديق االستئمانية فيتوجب أن تسمح ال بد من التأكيد بأنه وحتر ت نشأ التر

تيبات التشر  يعات األردنية ال تسمح بءنشاء التر يعات المحلية بءنشائها، وتجدر اإلشارة ال أن التشر

القانونية أو الصناديق االستئمانية بوجه عام، إال أنه ال يوجد ما يمنع من أن تكون هناك ترتيبات 

ي المملكة، أو أن تكون  أجنبيةأو صناديق استئمانية قانونية 
 
ترغب بأن تكون عميال لجهة خاضعة ف

تيبات  كةأو الصناديق مثل هذه التر ي شر
 
يكا ف كة شر ي شر

 
كة أردنيةأجنبية  اردنية او ف ي شر

 
، تملك أسهما ف

وعند وجود مثل هذه الحاالت يتوجب عىل الجهة الخاضعة بأن تطبق األحكام واإلجراءات الواردة 

ي هذا الدليل للتعر 
 
. ف ي

ي أو الصندوق االستئمان 
تيب القانون  ي من التر

 ف عىل المستفيد الحقيقر
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  :الوقف 

ي المادة الثانية من قانون األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 
 
أما فيما يتعلق بالوقف، فقد تم تعريفه ف

 بأنه "حبس عي   المال المملوك عىل حكم ملك هللا تعال عىل وجه التأبيد 
ً
 وتخصيص منافعه للتر ولو مال

يا اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً  ا اذا خصصت منافعه لشخص )أو اشخاص ويكون ذريً  ويكون الوقف خت 

( وذرياتهم من بعدهم ثم إل جهة من جهات التر عند انقراض الموقوف عليهم"، وأشارت المادة ) ( 50معيني  

ي 
ي  من القانون المدن 

ي تسمح إل تمتع ال األردن 
وقف بالشخصية االعتبارية، إال أن هيكلية الوقف وخصائصه التر

( تتشابه مع الصناديق االستئمانية.  وط الواقف )الموضي  بفصل األصل عن مالكه وإدارة األصل وفقا لشر

 

 

 

 

 

 

 : والخاصة العامة األوقاف شكل الوقف يتخذ  أن يمكن

ية العامة لجوانب األوقاف تخصيص الوقف العام: يتم - ة إدارتها  وتتم محددة خت   وزارة قبل من مباشر

 . االسالمية والشؤون والمقدسات االوقاف

الخاص: ويندرج تحته عدد من األشكال أهمها الوقف الذري )تخصص منافعه إل شخص أو  الوقف -

 تعيي    الموقوف عليهم( ويتم انقراضأشخاص معيني   وذرياتهم من بعدهم ثم إل جهة من جهات التر عند 

 الواقف.  قبل من الوضي 

ك: يجمع الوقف الشكلي   المشار اليهما أعاله مًعا.  -  الوقف المشتر

ف  تكون أن والعامة، حيث يجب الخاصة األوقاف عىل اإلسالمية والشؤون والمقدسات األوقاف وزارة وتشر

 تسم وثيقة خالل من) اإلسالمية ن والمقدساتوالشؤو  األوقاف وزارة لدى أو  قاض   لدى مسجلة األوقاف

 األوقاف بشكل عام وقانون وتعليمات قواعد  عدة خالل من األوقاف أنشطة تنظيم ويتم( ُحجة وقفية

 والمقدسات اإلسالمية بشكل خاص.  والشؤون

وتبلغ  الخاصةعىل األوقاف  األوصياءمراقبة أعمال  وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالميةتول ت

عية المختصة عن أي مخالفة أو تقصت  و   .ومحاسبته الوضي طلب عزل بالتالي المحكمة الشر

 ملكية نقل يجوز  والمستفيدين، وال  األوصياء، الوقف، الواقف، عن معلومات عىل تحتوي الحجج الوقفية

 األجانب، قبل من وكذلك األردنيي    المواطني    قبل من األوقاف إنشاء آخر، ويمكن شخص إل الوقف أصول

ي  الوقف يكون أن يجب ولكن
 
 . األردن ف

 

  :  
 المستفيد الحقيق 

ي عىل أنه: 
 وفقا للمادة الثانية من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ يعرف المستفيد الحقيقر

ة أو غت   العميلالشخص الطبيغي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية عىل "  ة أو بصورة مباشر مباشر

ي 
 "الذي تتم العمليات نيابة عنه أو يمارس سيطرة فعلية نهائية عىل شخص اعتباري أو ترتيب قانون 

تيبات القانونية أو أي ترتيبات مشابهة لها،  ي ضوء أن توصيات مجموعة العمل المالي تنطبق عىل التر
 
ف

ي  يتوجب
تيبات القانونية عىل المستفيد الحقيقر عىل الجهات الخاضعة تطبيق اإلجراءات المتعلقة بالتر

تيبات القانونية إلمن الوقف كون خصائصه تتشابه  وذلك مع مراعاة ، حد كبت  مع خصائص التر

 . خصوصية الوقف
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"الملكية القانونية" و "الملكية النفعية" عند الحديث عن مفاهيم  ال بد من التميت   ما بي   مصطلحي هنا 
ي السجالت 

 
 لما هو موجود ف

ً
السيطرة الفعلية والنهائية، حيث يعتتر مفهوم "الملكية القانونية" انعكاسا

ي حي   يعتتر مفهوم "الملكية النفعية" 
 
ي فقط، ف

تيب القانون  الرسمية وسجالت الشخص االعتباري أو التر
ي هذه الحالة يتوجب الذهاب إل ما هو أبعد من المعلومات تجسيد

 
ي وف

 واضحا لمفهوم المستفيد الحقيقر
ً
ا

ورية دائما لممارسة السيطرة فقد تتم ممارستها من خالل  ي السجالت، فالملكية القانونية ليست ض 
 
المتوفرة ف

ي ذلك ممارستها من قبل أطراف ثالثة  
 
كاء  مهنيي   كالوسطاء الالعديد من الوسائل بما ف وأفراد العائلة والشر

ھم من األشخاص الطبیعیي   الذین تم استخدامھم أو إكراھھم عىل التضف بالنیابة  والمتضفي    باإلنابة وغت 
، لذلك يتوجب تتبع األدلة والبيانات للوصول لصاحب المنفعة النهائية الذي  ي

ي النھان 
عن المستفید الحقیقر

. يمتلك السيطرة الفعلية عىل الشخ ي
تيب القانون   ص االعتباري أو التر

تيبات القانونية فال بد من  ي سياق الحديث عن األشخاص االعتباريي   والتر
 
ويتضح من التعريف أعاله بأنه وف

ي شخصا طبيعيا،
ي ال يمكنه  أن يكون المستفيد الحقيقر

تيب القانون  وذلك لكون الشخص االعتباري أو التر
األموال، وال بد من وجود شخص طبيغي لممارسة هذه السيطرة،  ممارسة سيطرة فعلية عىل األصول أو 

ي 
 
، فعىل سبيل المثال ف ومعرفة هذا الشخص تستوجب طلب البيانات وتتبعها وصوال لهذا الشخص الطبيغي
ي هو الشخص الطبيغي الكامن وراء 

كة أخرى فإن المستفيد الحقيقر كة مملوكة قانونا من شر حال وجود شر
كة الثانية )ال كة األول( والذي يمتلك السيطرة النهائية عليها الشر  . مالكة للشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الجهة الخاضعة 

ي قانون مكافحة غسل األموال 
 
امات وهي الجهات المنصوص عليها ف ي تخضع اللتر 

وتمويل اإلرهاب النافذ والتر

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتشمل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غت  المالية المحددة 

ي المادة )
 
 ( من القانون. 14المنصوص عليها ف

 

 

100% 
 شخص اعتباري

 شخص اعتباري )شركة ذ.م.م(

100% 100% 
 شخص اعتباري

  المستفيد الحقيقي  المستفيد الحقيقي



11 - 79 
 

  :العميل 

ي أو هيئة ال تهدف للرب  ح يتلقر 
 ويتعامل معإحدى الخدمات  كل شخص طبيغي أو اعتباري أو ترتيب قانون 

 كل من 
ً
ي يقوم أو يالجهة الخاضعة، كما يعتتر عميال

 
ع ف القيام بأي من األعمال مع احدى المؤسسات المالية شر

 . أو المهن واألعمال غت  المالية

 

  :السيطرة 

ة عىل ممارسة تأثت  فعال عىل أعمال شخص آخر وقراراته.  ة أو غت  المباشر  القدرة المباشر

 

  :المصلحة المؤثرة  

يعات الخاصة %20ويقصد بها السيطرة عىل ما ال يقل عن ) ( من رأسمال شخص اعتباري إال إذا نصت التشر

 . 8عىل غت  ذلكبأنواع معينة من األشخاص االعتبارية 

 

  :اإلدارة التنفيذية العليا 

كة بما يشمل ي الشر
 
كة أو المدير اإلقليمي ونائب الجهة أو السلطة المسؤولة عن اتخاذ القرار ف يهما مدير عام الشر

 والمدير المالي ومدير العمليات ومدير إدارة المخاطر ومدير التدقيق الداخىلي ومدير االمتثال، ومساعديهما 

، ورئيس وأعضاء مجالس اإلدارة وهيئة المديرين والمفوضي   بالتوقيع ي
كة القانون  باإلضافة ألي  وممثل الشر

ة بالمدير العامموظف له سلطة ت  مباشر
ً
أو  نفيذية موازية ألي من سلطات أي من المذكورين ويرتبط وظيفيا

 . اإلقليمي  ر المدي

 

  :األشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر 

ي ذلك السياسيون والمسؤولون الحكوميون  
 
ي المملكة أو خارجها بما ف

 
األشخاص الذين يتولون مهام عليا ف

كات المملوكة للحكومة، ومسؤولو األحزاب والقضائيون والعسكريون،  ي الشر
 
وكبار الموظفي   التنفيذيي   ف

ي منظمة دولية بمن فيهم أعضاء اإلدارة العليا كالمديرين ونواب 
 
السياسية أو الذين يتولون مهام بارزة ف

ي حكمها وأفراد عائالت أي منهم واألشخاص المقربي   
 
ي ف

 . منهم المديرين وأعضاء المجالس أو المناصب التر

 

 

 

 

 

                                                           
يعات المتعلقة بقطاعات ) 8 ( البنوكاستنادا للتشر كات الدفع، التمويل األصغر، التأجت  التمويىلي ، الضافة، شر تعريف المصلحة فإن ، التأمي  

 ( من رأسمال شخص اعتباري. %10يقل عن )السيطرة عىل ما ال  المؤثرة هو
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 كيفية تحديد المستفيد الحقيق 

 

ي 
نا سابقا، فإن المستفيد الحقيقر ، ومن غت  المتصور أن يكون المستفيد ن يكون إال شخًصا طبيعًيا أال يمكن كما أشر

ي 
كة أو مؤسسة، ولذلك يجب تحديد شخص اعتباري ك الحقيقر  الطبيعيي   األشخاص أو الشخص الطبيغي شر

ةالذين يمتلكون أو  ة أو غت  مباشر هناك  أن يكونال يمنع من ف، يمارسون سيطرة فعلية نهائية سواء بطريقة مباشر

ي مرتبط 
ي هذه الحالة  ةمهم وتكون، بالعميلأكتر من مستفيد حقيقر

 
والتحقق من  التعرفهي الجهة الخاضعة ف

وتمويل اإلرهاب النافذ العميل، وقد نص قانون مكافحة غسل األموال ي   من يهوية جميع المستفيدين الحقيق

ي وطبيعة عمله اضافة ال االحتفاظ بجميع 
عىل وجوب التعرف والتحقق من معلومات المستفيد الحقيقر

ي يجب الحصول عليها من خالل اجراءات العناية الواجبة. 
 السجالت التر

ي ومن ثم التعرف إل هويته يجب تأ الجهات الخاضعة من تحديد حتر تتمكن و 
خذ باالعتبار المستفيد الحقيقر

 التالية: المعايت  

 

  من األشخاص االعتبارية: 
 أوال: تحديد المستفيد الحقيق 

 

ي من الشخص 
ي حال كان العميل شخصا اعتباريا يتوجب عىل الجهة الخاضعة تحديد المستفيد الحقيقر

 
ف

 االعتباري من خالل السيطرة بالملكيه او السيطرة أو أي وسائل أخرى او من خالل االدارة. 

  

 أ( السيطرة من خالل هيكل الملكية والوسائل األخرى: 

يتوجب عىل الجهة الخاضعة التوصل لفهم لهيكل الملكية الخاصة بالشخص االعتباري والتعرف عىل من يمتلك  

 سيطرة فاعلة عليه من خالل: 

 

او  لمن رأسمال العمي نسبة كافية أو يسيطر عىل يمتلك هوية الشخص الطبيغي الذي  التعرف عىل -1

إال إذا نص القانون   ،نسبة كافية  (٪20ولهذه الغاية تعتتر نسبة ) )الشخص االعتباري(حقوق التصويت 

ي حال 9بموجبه عىل غت  ذلك الشخص االعتباري الذي تم ترخيص
 
، ويجب تخفيض نسبة الملكية ف

للمخاطر ضمن هيكل وجود أحد األشخاص السياسيي   المعرضون ثبوت ان هناك مخاطر مرتفعة او عند 

كة  . الملكية أو السيطرة للشر

 

ة  -2 كة أخرى أو وسيطمن خالل تتبع الملكية والسيطرة غت  المباشر ، أو السيطرة عىل حقوق )مثل ملكية شر

كة أخرى ضمن هيكل الملكية ، وقد يكون من يمتلك هذه (التصويت بشكل غت  مباشر من خالل شر

، وبالنتيجة سي ي من الحصة شخص واحد أو أكتر
تم تحديد أكتر من شخص طبيغي كمستفيد حقيقر

 العميل أو الشخص االعتباري. 

 

                                                           
ي الهامش رقم ) 9

ي قطاعات 10(، حيث يتوجب االعتماد عىل نسبة )8نفس المالحظة اف 
، البنوك)%( بالنسبة لألشخاص االعتبارية العاملة ف 

) كات الدفع، التمويل األصغر، التأجت  التمويىلي
، الضافة، شر  . التأمي  
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ة عىل  -3 ة أو غت  المباشر من خالل التعرف عىل الشخص الطبيغي الذي يمارس الرقابة أو السيطرة المباشر

ي البندين )
 
 1الشخص االعتباري من خالل وسائل أخرى، حيث يالحظ أن اإلجراءات المشار اليها أعاله ف

كاء أقل 2و ي فأحيانا تكون نسبة مساهمة جميع الشر
( قد ال ينتج عنها تحديد من هو المستفيد الحقيقر

يك يمتلك حصة  ي%(، أ20من ) ي ضوء ذلك فال بد للجهة  (%20)انه اليوجد شر
 
كة وف ي الشر

 
او أكتر ف

ي دراسة هيكل الملكية وطريقة إدارة وحوكمة
 
القيام ويمكن الشخص االعتباري،  الخاضعة من أن تتعمق ف

 وتتبع: ذلك من خالل معرفة ب
 

  األفراد الذين يمتلكون القدرة أو التأثت  عىل اتخاذ قرارات او السيطرة عىل عقود او ترتيبات او

ي والمالي  اتيحر تب عليها آثار مادية عىل عمليات الشخص اإلعتباري ووضعه اإلستر اتفاقيات تتر

 واإلستثماري. 

 ي الاألفراد ا
 
اغلبية مجلس االدارة  إقالة أو تعيي    شخص االعتباري أو لذين لديهم القدرة عىل التحكم ف

  . يشغلون مناصب إدارية عليا  او من

 قوية مع المالكي   الشخصية العالقات العائلية أو العالقات السيطرة من خالل ال . 

  ي احق  األفراد الذين يمتلكون حق النقض أو
 
اض عىل القرارات ف  لشخص االعتباري. االعتر

 ي حال أو أكتر من ممتلكات %( 20)الحصول عىل  األفراد الذين يحق لهم
 
الشخص االعتباري ف

 . انقضاؤه أو حله أو تصفيته

  .اماته ي سداد ديونه والتر 
 
ي مصادر تمويل الشخص االعتباري او ف

 
 االفراد الذين يشاركون ف

 ي توزيعات األ
 
رباح او احداث تغيت  عىل أصول الشخص االفراد الذين لديهم القدرة عىل التحكم ف

 االعتباري. 

 مثل تفويض بنكي أو والية أو وصاية( االفراد الذين يمتلكون وكاالت عدلية أو ما شابه ذلك( . 
 

ي من الممكن أن تتم من خاللها السيطرة عىل ويالحظ أنه 
ال يوجد تعريف محدد أو شامل للوسائل األخرى التر

الشخص االعتباري، إال أن هذه الوسائل تنطوي عىل استخدام غت  مباشر للسيطرة عىل الشخص وقد يتم ذلك 

ات عائلية أو سيطرة من خالل مالك غت  ظاهر بموجب عقود مخفية أو اتفاقات أو تفاهمات أو من خالل عالق

منظمة إجرامية عىل شخص اعتباري، أو قد يحصل ذلك من خالل السيطرة عىل مصادر تمويل الشخص 

 االعتباري. 

 

بموجب اتفاقات تتم من قبل أفراد عائلة  ينشؤونويجب التنبه ال األشخاص االعتباريي   الذين 

كاء مع  بي    ما واحدة، أو بموجب اتفاقات تحصل  مجموعة من األشخاص اعتادوا عىل أن يكونوا شر

ي هذه الحالة فقد ال يملك أي من 
  هؤالءبعضهم البعض، فق 

ً
( من 20ا )األشخاص منفرد % أو أكتر

هم من  رأسمال الشخص االعتباري، إال أنهم عندما يتضفون فإنهم يتضفون باسمهم وباسم غت 

كاء )أي أنهم ي متلكون سيطرة عىل القرارات المتخذة، أو قد يمتلكون حقوق أفراد العائلة أو الشر

هم(، ولهذا فال بد للجهة الخاضعة من التنبه لمثل هذه الحاالت، وأن  التصويت بالنيابة عن غت 

ي 
تقوم بتجميع حصص هؤالء األشخاص عند احتساب نسبة الملكية والخروج باسم المستفيد النهان 

 من هذه المساهمات. 
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 ب( السيطرة من خالل اإلدارة: 
ي إطار الملكية او من خالل السيطرة الفاعلة 

 
قد ال تستطيع الجهة الخاضعة من التعرف عىل أي شخص طبيغي ف

ي مثل هذه الحالة يتوجب عىل الجهة والنهائية أو من 
خالل تحديد األشخاص الذين تتم العمليات نيابة عنهم، فق 

يشغلون منصب  الذينللتحقق من هوية الشخص /االشخاص 10الخاضعة تحديد واتخاذ اإلجراءات المعقولة

ي اإلدارة العليا داخل الشخص االعتباري، ويتم ذلك من خالل فهم  طريقة
 
 الشخص ارةإد رفيع المستوى ف

ي تؤثر بشكل أساسي عىل ممارسة 
اتيجية التر االعتباري وتحديد االشخاص المسؤولي   عن اتخاذ القرارات االستر

ي سياسة وتوجهات الشخص االعتباري. 
 
 األعمال داخل الشخص االعتباري أو تؤثر ف

الشؤون اليومية المنتظمة كما وقد يتم تحديد هذا الشخص من خالل تحديد من يمارس السيطرة التنفيذية عىل 

، أو المدير العام حسب  للشخص االعتباري بصفته صاحب اإلدارة العليا، كالمدير التنفيذي أو المدير المالي

 مقتض  الحال. 

 

تيبات القانونية والصناديق االستئمانية:     من الت 
 ثانيا: تحديد المستفيد الحقيق 

ي حال تبي   بأن العميل هو عبارة عن ترتيب قا
 
ي بداية هذا ف

 
ي وفقا للتعريف المشار اليه ف

ي أو صندوق استئمان 
نون 

جميع األطراف ذات العالقة وهم الموضي )أو المانح أو التعرف عىل هوية الدليل، يتوجب عىل الجهة الخاضعة 

، / المعي َ  ئص باالعتبار خصا مع األخذ  المستثمر(، والوضي )المؤتمن(، والمستفيد أو فئة المستفيدين، الحامي

 التالية:  الصناديق االستئمانية
 

 .يمكن لمن يملك الصندوق أن يكون مختلفا عمّن يستفيد منه أو يسيطر عليهنه أ -1
 

 والمستفيد هو الشخص نفسه.  الوضي يجيز قانون الصناديق االستئمانيّة بأن يكون  في بعض الدول -2
  

بينها وقد تتضمن أحكاما تؤثّر في السيطرة  فيما االستئمانيّة بالصناديق  الخاصة تختلف عقود نقل الملكيّة -3

الصالحيّات ، فقد تتضمن هذه العقود بنودا تمنح الوضي بعض بالكامل على أصول الصندوق االستئماني

الصندوق وقد يساعد ذلك على تحديد المستفيد الحقيقي من  ،الصندوق وإعادة أصوله(ء منها )سلطة إلغا

ي 
 .واألطراف ذات الصلة االستئمان 

 

ي تسمية قد يت -4
، أو تسمية شخصا شخص يمكنه تعيي   أو عزل األوصياء ضمن صك الصندوق االستئمان 

ي وعمله
ي طريقة إدارة الصندوق االستئمان 

 
ي إلغاء الصندوق أو حذف أحد   يمتلك صالحيات تؤثر ف

 
كالحق ف

هم  ما ُيطلق عىل ، و أو كامل المستفيدين وتغت 
ً
ي هذا الدور اسم "الُمعَ هذا عادة

 
" "ي ِ  الشخص ف  أو "الحامي

ي هذه الحالة يجب التعرف عىل هوية هذا الشخص وأخذه بعي   االعتبار عند تحديد  ،أو "المراقب"
 
ف

 . ي
 المستفيد الحقيقر

 

ان ويمكن كما يجوز إضافة أسمائهم أو إزالتها ، المستفيدين في البداية أو في مرحلةٍ الحقةٍمكن تحديد ي -5

كما ، أو ترتيبات قانونيّة )كمؤسسة خيريّة أو صندوق خيري(أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين  يكونوا

 .(أو حفيد مستقبلي أي طفل يشملأي أنّ الصندوق االستئماني قد )يكونوا قد ولدوا بعد  أن ال مكن ي

 

                                                           
ي كلمة "معقول" ما هو عمىلي  10

وري ومناسب بمتعت  ي تمويل اإلرهاب الو ا يتماسر مع مخاطر غسل األموال وض 
 .تم تحديدها تر
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تيبات القانونية مناصب فيها التعرف عىل هوية األشخاص الذين يشغلون  فيتم أما بالنسبة لألنواع األخرى من التر

 للمذكورة أعاله أو ما شابه ذلك. معادلة 

 

  من الوقف: 
 ثالثا: تحديد المستفيد الحقيق 

 

( متطلبات محددة لتحديد المستفيدين الحقيقيي   FATFتوصيات ومنهجية مجموعة العمل المالي ) لم تتضمن

 . األوقافمن 

تيبات االستئمانية الصناديق غرار  وعىل ي  المستفيد  يتم تحديد  األخرى، القانونية والتر
من  الوقف من الحقيقر

 : التاليي    الطبيعيي    األشخاص هوية خالل التعرف عىل
 

وط معينةبنقل ملكية عقار  وهو الشخص الذي يقوم: الواقف -  .أو أصول أخرى إل وقف بشر

ي ) اعتبارًيا  أو  طبيعًيا  سواء كان شخًصا  الوقف يدير  وهو الشخص الذي: الوضي  -
 
 وزارة أو ( الخاص الوقف ف

ي الوقف) اإلسالمية والشؤون والمقدسات األوقاف
 
 (. العام ف

، وقد يكون المستفيد فرد  المستفيدين:  - ، ويتم منحهم الدخل مؤسسة أو  واحد أو أكتر  أو شخص اعتباري أو أكتر

 . الوقف عن الناتج

وري من ، هيكل الصندوق مع وبالمقارنة بأنه التوضيح الض  ي
 منصب يتضمن ال  الوقف هيكل فإن االستئمان 

" وهو الشخص " أو"الحامي
 . األوصياء  تقييد  أو  توجيه يمكنه الذي "المعي  

 (الطبيعيون  األشخاص) الخاص للوقف المستفيد الحقيقي هيكل

 
 الخاص، الوقف من أو مستفيدين كواقفي   أو أوصياء  يتضفون الذين الطبيعيي    األشخاص ويالحظ أن جميع

 . الخاص الوقف من المستفيدون الحقيقيون هم مشابًها، دوًرا  يلعبون قد  آخرين أشخاص وأي

 

 

 

 الوقف الخاص

 الوصي الواقف نالمستفيدي
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 (االعتباريون  األشخاص) الخاص للوقف المستفيد الحقيقي هيكل

 
ي 
 
ي المثال 1االعتباري رقم  الشخص) الواقف كان  حال ف

 
ي المثال 2 االعتباري رقم الشخص) الوضي  أو ( ف

 
 أو ( ف

ي المثال( من 3االعتباري رقم  الشخص) المستفيد 
 
، من األشخاص هم الخاص الوقف ف  فإن االعتباريي  

لكل من  المستفيدين الحقيقيي    الطبيعيي    األشخاص سيكونون الخاص الوقف هذا  من المستفيدين الحقيقيي   

 . (3 االعتباري الشخص) والمستفيد ( 2 االعتباري الشخص) والوضي ( 1 االعتباري الشخص) الواقف

ي 
 
ي  الطبيعيون أصحاب المصلحة النهائية من الوقف الخاص هم:  األشخاص المثال، ان هذا  ف

المستفيد الحقيقر

ي رقم )1رقم )
ي رقم )2(، المستفيد الحقيقر

ي رقم )3(، المستفيد الحقيقر
  (. 4(، المستفيد الحقيقر

 (الطبيعيين األشخاص) العام للوقف المستفيد الحقيقي هيكل

 
 

(1الشخص الطبيعي )  المستفيد  

(4الحقيقي )  

15% 85% 

الوقف 

 الخاص

  المستفيد
(3الشخصية االعتبارية )  

 

 الواقف

(1الشخصية االعتبارية )  
 الوصي

(2الشخصية االعتبارية )  

60% 40% 100% 

المستفيد 

(1الحقيقي )  
المستفيد 

(2الحقيقي )  

المستفيد 

الحقيقي 

(3)  

  المستفيدين
 
 

 
 
 
 

 شخص أو أشخاص الطبيعيي   
 
 
 

 ، الفقراء مثل المواطنين من معينة فئة

...إلخ واأليتام ، واألرامل  

 الوقف العام

 الوصي:
 والمقدسات والشؤون األوقاف وزارة

 اإلسالمية

 الواقف
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ية لجوانب العامة األوقاف تخصيص يتم - ة وتدار  محددة خت   والشؤون األوقاف وزارة قبل من مباشر

ي هذه الحالة  األردنية، والمقدسات اإلسالمية
 
ام عىل الجهات المبلغة بتحديد وف  هوية ليس هناك أي إلتر 

ي  ، حيث سيكون الوضي العام من الوقف الوضي 
 
ي  الُمسم الموظف الحاالت  جميع ف

 
 األوقاف وزارة ف

 . األردنية اإلسالمية والشؤون
 

ي  العام الوقف نشاط إن -
 
ا  مشابه األردن ف

ً
ي ال تهدف للرب  ح لنشاط جد

ية  المنظمات) المنظمات التر الخت 

ا  فقط ليس العام الوقف من المستفيدين يشمل أن ويمكن ،(كالجمعيات مثال
ً
 المحددين األشخاص من عدد

ي 
 
ي ) االتفاقية ف

 
ا  يشملوا  أن يمكن ولكن( الحجج الوقفية أي ف

ً
ا  أيض

ً
ا   عدد ً  فئات يمثلون الذين السكان من كبت 

 إلخ.  واأليتام، واألرامل الفقراء مثل المواطني    من معينة
 

 بالتعرف والتحقق المتعلقة الممارسات وأفضل اإلرهاب األموال وتمويل غسل لمكافحة الدولية إن المعايت   -

 من والتحقق تحديد  تتطلب ال  منها  المستفيدين الحقيقيي    الهادفة للرب  ح وتحديد  غت   هوية المنظمات من

ي  يظهروا  أن يمكن الذين طبيعيي   ال األشخاص جميع
 
عات أو  المساعدات من المستفيدين قائمة ف  أو  التتر

 معلومات جمع المحددة المالية غت   واألعمال والمهن المالية المؤسسات من حيث ُيطلب التمويالت،

ي ال تهدف لتحقيق الرب  ح الهيئات وطبيعة غرض عن مفَصلة
ي  بما  التر

 
 المستفيدين فئة حول معلومات ذلك ف

.  ضف ومعايت    األموال وأي وسطاء محتملي  
 

ا  -
ً
 مجموعة توصيات لبعض مبسطة بءجراءات الدول تسمح قد  (،1) رقم المالي  العمل مجموعة لتوصية وفق

ي  المالي  العمل
 إجراءات اتخاذ  المحددة المالية غت   والمهن األعمال أو  المالية المؤسسات من تتطلب التر

ي  بما ) معينة
 
يطة ،(المستفيدين الحقيقيي    تحديد  ذلك ف  المنخفضة وفق أن يكونوا من ذوي المخاطر  شر

والشؤون والمقدسات  اإلرهاب، وان وجود وزراة األورقاف وتمويل األموال غسل لمخاطر  الدولة تقييم

ر عدم الحاجة لتحديد  ي تخفيض المخاطر ويتر
 
اإلسالمية ضمن هيكلية الوقف العام يساهم بشكل كبت  ف

ي هذه الحالة وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية(
 
 . هوية الوضي من الوقف العام )وهو ف

 (االعتباريون  األشخاص) العام للوقف الحقيقي المستفيد هيكل

 

 المستفيدين: 
 
 

ات شخص أو أشخاص اعتباريون، بما يشمل المنظم

 التي ال تهدف للربح )الجمعيات الخيرية(

الوقف 

 العام

االعتباري الشخص - الواقف  
 الوصي:

 والشؤون األوقاف وزارة

 %30 %70 اإلسالمية

(1المستفيد الحقيقي ) (2المستفيد الحقيقي )   

50% 50% 

(4المستفيد الحقيقي ) (3المستفيد الحقيقي )   
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ي  -
 
 المستفيدين الحقيقيي    فإن االعتباريون، األشخاص هم العام الوقف من المستفيد  أو  الواقف كان  حال ف

 من الواقف )الشخص المستفيدين الحقيقيي    الطبيعيون الذين يكونون األشخاص هم العام الوقف هذا  من

 والمستفيد من الوقف )الشخص االعتباري(.  (االعتباري

 

ي  -
 
ي ) الطبيعيون هم:  المثال أعاله، يالحظ بأن األشخاص ف

ي )1المستفيد الحقيقر
(، 2(، المستفيد الحقيقر

ي )
ي )3المستفيد الحقيقر

 . العام الوقف من المستفيدون الحقيقيون وهم (،4(، المستفيد الحقيقر

 

، بتحديد  يتعلق فيما  - ي  األخذ  ، ومعاإلشارة إليه أعاله تم كما   الوضي
 
 تدار  العامة األوقاف أن حقيقة االعتبار  ف

ة مستثناة من متطلبات  إن الوزارةفاإلسالمية األردنية، وبالنتيجة  والشؤون األوقاف وزارة قبل من مباشر

ي 
 . تحديد المستفيد الحقيقر

 
 

 
ً
ن عىل الحياة: رابعا   من وثيقة التأمي 

 : تحديد المستفيد الحقيق 

ي 
 
"منتجات التأمي   عىل الحياة ومنتجات فإن ، (FATF) مجموعة العمل المالي  مصطلحاتكما هو مشار إليه ف

 عقودتعتتر  التأمي   األخرى ذات الصلة باالستثمار"
ً
حامل أو مصممة أساًسا لتوفت  الحماية المالية للعميل  ا

ي تشمل المؤمن، المست بوليصةال
( الحقيقيي    المستفيدينو  ،فيد من العقد واألطراف الثالثة ذات الصلة )التر

ن من األطراف و يكون المستفيدو  ،مثل الوفاة أو المرض الخطت   -ضد مخاطر حدث مستقبىلي غت  مؤكد 

، ويمكن أن يكون شخًصا يتم تحديده أو تسميته، أو مستفيد آخر و البوليصةالثالثة ذات الصلة هم حامل

اء منتجات التأمي   عىل الحياة ك، و ا قانونًيا طبيعًيا وكذلك شخًصا اعتبارًيا أو ترتيبً  ا شر
ً
ستثمار أو أداة ايمكن أيض

 لدعم التخطيط العقاري أو خطط التقاعد.  إدخار 

لمدى الطويل وبعضها يدفع فقط عند وقوع حدث، مثل لتم تصميم معظم منتجات التأمي   عىل الحياة 

ا منها  ومع ذلك، يحتوي البعض ،الوفاة أو التقاعد  خيارات ومنها يشمل ت االدخار أو االستثمار، عىل مت  

ي أي وقت
 
ي أو التنازل ف

 فردية أو  بوالصالتأمي   عىل الحياة  بوالصيمكن أن تكون و  ،السحب الكامل أو الجزن 

ا عىل الحياة لموظفيها كجزء من المزايا )عىلجماعية بوالص 
ً
كات تأمين  . (سبيل المثال قد تقدم الشر

 لمتطلبات التوصية رقم )
ً
، والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل 10وفقا ( من توصيات مجموعة العمل المالي

ي تقدم منتج التأمي   
ي عىل المؤسسات المالية )التر

، فإنه ينبغ  األموال وتمويل اإلرهاب المتعلقة بأنشطة التأمي  

ها من المنتجات التأمينية اإلستثمارية( ووسطاء ووكالء التأمي   ان تقوم إضافة إل إجراءات  عىل الحياة وغت 

ي بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة التالية عىل المستفيدين 
العناية الواجبة المطلوبة للعمالء والمستفيد الحقيقر

ها من المنتجات التأمينية اإلستثمارية، بمجرد تحديد أو تسمية هؤالء  من وثائق التأمي   عىل الحياة وغت 

 المستفيدين: 

تيبات القانونية  -أ بالنسبة للمستفيدين من األشخاص الطبيعيي   أو األشخاص اإلعتباريي   أو التر

ي الحصول عىل إسم الشخص. 
 باإلسم، ينبغ 

ً
 المذكورين تحديدا

ي وقت واألبناءمثل الزوج و الزوجة بالنسبة للمستفيدين الذين تم تسميتهم من خالل صفات أو فئة ) -ب
 
 ف

ي الحصول عىل سبيل المثال بموجب وصيةأو عتر وسائل أخرى )( الحدث المؤمن عليه وقوع
(، يبنبغ 

عىل معلومات كافية عن المستفيد بحيث تقنع المؤسسة المالية أو ووسطاء ووكالء التأمي   وبما يكفل 

ي لحظة دفع متحصالت وثيقة التأمي   عىل الحياة و/ أو 
القدرة عىل تحديد هوية المستفيد الحقيقر
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ي أي ك  ارات المتاحة المرتبطة بالوثيقةاستخدام أحد الخي
 
ي أو التنازل ف

خيار السحب الكامل أو الجزن 

 . وقت

ي التحقق من هوية المستفيدين لحظة دفع متحصالت وثيقة  -ج
ي الحالتي   المشار إليهما أعاله، ينبغ 

 
ف

كامل أو خيار السحب الك  التأمي   عىل الحياة و/ أو استخدام أحد الخيارات المتاحة المرتبطة بالوثيقة

ي أي وقت
 
ي أو التنازل ف

 . الجزن 
 

يعتتر المستفيد من وثيقة التأمي   عىل الحياة كعامل خطر مرتبط عند تحديد قابلية تطبيق إجراءات العناية 

ي تطبيق 
 لمخاطر مرتفعة، فينبغ 

ً
، ممثال ي حال تم التوصل إل إعتبار المستفيد من التأمي  

 
الواجبة المعززة، وف

ي 
ي من المستفيد من وثيقة  تدابت  مشددة والتر

ي أن تشمل إجراءات معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقر
ينبغ 

التأمي   والتحقق منها، لحظة دفع متحصالت وثيقة التأمي   عىل الحياة و/ أو استخدام أحد الخيارات المتاحة 

ي أي وقتك  المرتبطة بالوثيقة
 
ي أو التنازل ف

 . خيار السحب الكامل أو الجزن 

 

 
  من المنظمات غت  الهادفة للرب  ح: 

: تحديد المستفيد الحقيق 
ً
 خامسا

ي او ترتيب FATF) المالي مجموعة العمل وفقا ل
(، تعرف المنظمة غت  الهادفة للرب  ح عىل أنها أي شخص قانون 

ية او دينية او ثقافية او تعليمية او  ي مجال جمع او توزي    ع األموال ألغراض خت 
 
 ف
ً
او مؤسسة تسهم اساسا

ف يشمل الجمعيات اجتماعية او اخوية، او لتنفيذ أنواع أخرى من "االعمال الصالحة"، ويالحظ أن هذا التعري

ي المملكة عىل سبيل المثال. 
 
ي ال تهدف لتحقيق الرب  ح ف

كات التر  والشر

ي من المنظمات غت  الهادفة للرب  ح بذات الطريقة 
يتوجب عىل الجهة الخاضعة تحديد المستفيد الحقيقر

ي من 
ي حال كانت المنظمة بمثابة شخص االشخاص االعتباريي   المحددة للتعرف عىل المستفيد الحقيقر

 
ف

كات( ولها  كات غت  الهادفة للرب  ح المسجلة لدى دائرة مراقبة الشر ي حال  هيكل ملكيةاعتباري )مثل الشر
 
او ف

كان أعضاء ومؤسسو الجمعية اشخاص اعتبارية، حيث يجت   قانون الجمعيات أن يكون من بي   األعضاء 

. المؤسسي   للجمعية شخص اعتباري واحد أو أ   كتر

ي حال عدم وجود هيكل ملكية 
 
ي حال عدم القدرة عىل ت هادفة للرب  حالغت   للمنظمات اما ف

 
من حديد أي أو ف

، أو لعدم ممارسة أي ضمن هيكل الملكيةإما بسبب وجود أكتر من خمسة أعضاء  الحقيقي   مستفيدين ال

ي هذه ، فشخص حقوق تصويت كافية أو السيطرة من خالل وسائل أخرى
وري تحديد  ،الحالةق  يكون من الض 

ي 
ي وقت ضف التعويض، اتخاذ إجراءات معقولة لتحديد ما إذا كان أعىل و  ينبغ 

 
قض تقدير ف

المستفيدون الحقيقيون منهم، هم وعند االقتضاء المستفيدون من وثائق التأمي   عىل الحياة، 

ي حالة تحقق ذل يشخاص ذو أ
 
ي  كمخاطر بحكم مناصبهم العامة، وف

ابالغ االدارة العليا قبل دفع ينبغ 

خيار ك  متحصالت وثيقة التأمي   عىل الحياة و/ أو استخدام أحد الخيارات المتاحة المرتبطة بالوثيقة

ي أي وقت، وا
 
ي أو التنازل ف

 . العمل عالقةحص دقيق لمجمل جراء فالسحب الكامل أو الجزن 
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ي كبار المسؤولي   اإلداريي   هوية  
 
، هذا وق  المنظمة غت  الربحية )هيئة المديرين( ف د كمستفيدين حقيقيي  

ي منظمة غت  ربحية مديري  ها والرئيس التنفيذي
 
 لها.  يشمل كبار المسؤولي   اإلداريي   ف

 

 جمعية غير هادفة للربح ليس لديها مساهمون أو مالكون رسميون 

 
يالحظ من المثال أعاله أن الجمعية لديها مؤسسي   اثني   )أقل من خمسة( وبالمقابل لديها عدد من المديرين 

ي هذه الحالة يتوجب اعتبارهم جميعا 
 
 مستفيدين حقيقيي   من الجمعية. والرئيس التنفيذي، وف

 

 جمعية غير هادفة للربح ليس لديها مساهمون أو مالكون رسميون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من خمسة مؤسسي   )يالحظ من المثال أعاله أن عدد 
ي الجمعية أكتر

 
 وال يملك أي  25المؤسسي   ف

ً
مؤسسا

ي هذه الحالة يتوجب اعتبار المديرين والرئيس التنفيذي للجمعية 
 
منهم صالحية اتخاذ القرارات اإلدارية، وف

 مستفيدين حقيقيي   منها(. 

ي من المنظمة غت  ا
ي أن هذا ال لهادفة للرب  ح وتجدر اإلشارة هنا ال ان عملية تحديد المستفيد الحقيقر

تعت 

 نقدًيا أو أن الشخص 
ً
 الشخصية. مصلحته لتعمل  المنظمةيتلقر دخال

 قراراتال عهاكل من يمكنه صن -المديرون والرئيس التنفيذي 
 

 جمعية غير هادفة للربح

1مؤسس  2مؤسسس    

 قراراتال عهاكل من يمكنه صن -المديرون والرئيس التنفيذي 
 

 جمعية غير هادفة للربح 

 اتخاذ قرارات إدارية همال يمكن- مؤسًسا 25
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جمع المعلومات التالية أثناء  كما وتجدر اإلشارة، ال أنه واضافة لما ذكر أعاله، يتوجب عىل الجهات الخاضعة

ي تحديد راض غت  الهادفة للرب  ح ألغ المنظمة تطبيق إجراءات العناية الواجبة بخصوص
 المستفيد الحقيقر

 بها: الخاص  وتمويل اإلرهابوتقييم مخاطر غسل األموال والتحقق منه 

امج واألنشطة  - ي ذلك المهمة )المهام( واألهداف والتر
 
الغرض من المنظمة غت  الربحية وطبيعتها، بما ف

ي تقدمها. والخدمات ال
 تر

ي  المناطق -
وتحديد ان كان هناك  تقديم خدماتها فيها يتم  تتواجد بها المنظمة او فروعها او  الجغرافية التر

ي يتواجد فيها خطورة  أكتر مناطق 
 . او المناطق الحدودية جماعات إرهابيةمثل المناطق التر

ي و  للمنظمة ووضعها  بلد التأسيس والتسجيل - يتر
 الرقابية. السلطات  من تطلبتقارير اي الض 

ي ذلك المؤسسون للمنظمةالتنظيمي الهيكل  -
 
كيفي  ة إدارته  ا وحله  ا وإغالقه  ا، وهيئة المديرين،   ، بما ف

 ، والضوابط الداخلية للمنظمة غت  الربحية. والحوكمة فيها إلدارة لوالمبادئ الرئيسية 

اك الس  نوي )إن وج  د(اليها وأج  ور االنضم  ام المنظمة  أهداف -  . أو االش  تر

ي  والبيانات المالية المدققة والتقاري  ر س  نوية القاري  ر الت -
ي التص  در ع  ن التر محاس  ب )المعتم  د المدقق الخارجر

 واي تقييمات ذاتية معدة للمخاطر.  (قانون  يال

ي تتبع لها المنظمة -
 .شهادة التسجيل موقعه ومصادق عليها من الجهات الرسمية التر

  /  النظام الداخىلي  -
ً
لها علية من وزير التنمية االجتماعية أو من الجهة الرسمية التابعة  األساسي مصادقا

 المنظمة. 

 . وصالحياتهمالمفوضي   بالتوقيع  ما يثبت المفوض /  -

( لهيئة المديرين موقع ومصادق عليه من الجهات  - صورة عن اخر محض  اجتماع )ممكن أكتر من محض 

 المنظمة. الرسمية التابعة لها 

 بالتوقيع. مفوضي   للرئيس التنفيذي/ المدير المالي / ال شخصيةوثائق إثبات ال -

ي برامج مدى  -
 
 . التشغيلية واالعمالواإلدارة  الحاكميةلتعزيز  تنظيميةالمشاركة الطوعية ف

عات ومستوى الدعم من عامة تالتمويال تلك ومصادر  مانحي التمويالتمعلومات حول  - ، وطرق جمع التتر

 الناس. 

عات. مدى استيفاء  - ي التمويالت والتتر
ي الدولة لدى تلقر

 
 المنظمة للموافقات الالزمة من الجهات المعنية ف

عات المستفيدين  فئةمعلومات حول  - ي ذلك أي وسطاء قد يكونون من التتر
 
ومعايت  ضف األموال، بما ف

 . معنيي   

 اخرى منظمات غت  ربحية أخرى أو حكومات أو مجموعات انتماءات إلوجود أي تبعية أو  مدى -
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: الترصف نيابة عن العميل أو لمصلحته: 
ً
 سادسا

ا بءجراء معامالت أو أنشطة أخرى هناك  يقصد بالتضف نيابة عن العميل هو عندما يكون
ً
شخص مفوض

تفويض عىل سبيل المثال )فأو والية أو وصاية تفويض بنكي و أوكالة عدلية اما نيابة عن العميل من خالل 

اء األصول المملوكة للعميل( تفويضالحسابات أو  عىل بالتوقيع ي هذه الحالة ال بد من بنقل أو بيع أو شر
 
، وف

حتر لو التحقق من مثل هذه التضفات واعتبار الشخص الذي تتم العمليات لمصلحته "مستفيدا حقيقيا" 

ة هنا بالنتيجة وهي أن جميع العمليات تتم لم يكن صاحب حصة مسيطرة أو يمتلك سيطرة فعال ة، فالعتر

ي ضوء ذلك يتوجب اعتباره "مستفيدا حقيقيا".  ،ولمصلحته نيابة عنه
 
 وف

، فإن القاعدة العامة المعمول بها هي أن يتم اعتبار  ي حال كان العميل شخص طبيغي
 
المستفيد  ويشار ال أنه وف

ي من عالقة العمل عند نشوئها بأنه 
ما لم يثبت خالف ذلك بموجب اإلقرار المتعلق  ،العميل نفسههو الحقيقر

ي 
أو لمصلحة  يابةبالن الشخص يتضفهذا  ذا توافرت أسباب معقولة للشك بأنإو ، أبهوية المستفيد الحقيقر

ي من عالقة  الشخص األخت   إل هويةآخر، حينها البد من التعرف  شخص
والتعرف عىل المستفيد الحقيقر

 11. ين حقيقي   آخرينالعمل وأي مستفيد

ي تم جمعها  المثال،عىل سبيل ف
ي المعلومات التر

 
خالل يمكن أن ينشأ مثل هذا الشك إذا كان هناك تناقض ف

عند بداية نشوء العالقة، ومثال ذلك قيام العميل بتقديم معلومات حول  العناية الواجبةتطبيق إجراءات 

غت   وتنفيذ عمليات مالية عليه هبعد فتح الحسابنشاط ة، او ان يكون بدو منطقيتال اال انها مصادر ثروته 

 وال ينسجم متوافق 
ً
إذا كان من المتوقع أن يقوم للعميل )عىل سبيل المثال مع نشاط الحساب المتوقع أصال

ي ومن ثم اصبح الحساب يتلقر  10بمبلغ  ماليةتحويالت الحساب بتنفيذ بعد فتح  العميل
االف دينار اردن 

ي كررة تزيد بشكل كبت  عن هذا فجأة تحويالت مت
يجب بذل المزيد من إجراءات  ت  هذه الحاال المبلغ(، فق 

ي العناية الواجبة و 
 
ي من عالقة العمل والتحري اكتر ان كان هناك شخص آخر إعادة النظر ف

المستفيد الحقيقر

 عنما 
ً
 العميل.  يتضف نيابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ي  يتعلق بما الخاص بالمؤسسات المالية  الواجبة العناية اإلرشادي حول إجراءات دليلال إلمزيد يرجر الرجوع لل 11

بالتعرف عىل هوية العميل ف 
 
ً
 طبيعيا

َ
 حال كان شخصا
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 البيانات الواجب جمعها عن المستفيد الحقيق 

 

لتوصيات مجموعة العمل المالي والتعليمات وقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتعليمات وفقا 

افية، فإنه  أن تحدد هوية لجهات الخاضعة يتعي   عىل اذات الصلة الصادرة من الجهات الرقابية واالشر

ويتهم باستخدام المعلومات أو وأن تتخذ تدابت  معقولة للتحقق من ه المستفيدين الحقيقيي   من العمالء

ي يتم الحصول عليها من مصدر موثوق 
بحيث تكون المؤسسة مقتنعة بأنها تعرف  به،البيانات ذات الصلة التر

 . الحقيقيون لمستفيديونمن هم ا

يعات ذات العالقة وتجد اإلشارة ال أنه وفقا لتوصيات قائمة كاملة  يوجد ال  مجموعة العمل المالي والتشر

ي تحتاج بالمعلو 
ي إل جمعها لتحديد هوية  الجهة الخاضعةمات التر

، اال انه ينبغ  ي
 هذه أن تكون المستفيد الحقيقر

ي تعليمات مكافحة  وأن تتضمنومتوفرة المعلومات متاحة 
 
عىل األقل البيانات والمعلومات المنصوص عليها ف

 . غسل األموال وتمويل االرهاب النافذة

 هم االشخاص الطبيعيي   الذين الذينالمستفيدين الحقيقيي    جميع ديدحبعد ان تقوم الجهة الخاضعة بت

جمع بيانات المستفيد ، فانه يتوجب عىل الجهة قانونّية ترتيبات أو معنويي    أشخاص عىل يسيطرون أو يملكون

ي وفقا لمتطلبات العناية الواجبة
ي تعليمات مكافحة الخاصة باالشخاص الطبيعيي    الحقيقر

 
المنصوص عليها ف

الناظمة لعمل الجهة الخاضعة، وبحيث تشمل البيانات والمعلومات الخاصة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 : ، ما يىلي بحد أدن  ي
 بالمستفيد الحقيقر

  ي
ي وثيقة االثبات الرسمية، كهوية األحوال المدنية  االسم الكامل لكل مستفيد حقيقر

 
عىل النحو المبي   ف

ها من المستندات المثبتة للهوية  . أوالبطاقة الشخصية أو جواز السفر أو غت 

  .ي حال تعددها
 
ي او جنسياته ف

 بيان جنسية المستفيد الحقيقر

  كما ورد بوثائق االثبات الرسمية.   تاري    خ ومكان الميالد 

 ال عنوان السكن .  حالي

 عنوان االقامة الدائمة وتحديد فيما إذا كان مقيم او غت  مقيم . 

  ي لألردنيي   أو رقم جواز السفر أو الرقم الشخضي والجنسية لغت  األردنيي   أو إذن اإلقامة
الرقم الوطت 

 الصادر عن وزارة الداخلية أو تضي    ح عمل ساري المفعول. 

  تاري    خ اصدار وانتهاء صالحية وثيقة االثبات الرسمية، كهوية األحوال المدنية أوالبطاقة الشخصية أو

ها. جواز السفر أو   غت 

  .ي العمل
 
 عنوان العمل والمنصب الذي يشغله ف

  ي
ون  يد االلكتر  وأرقام الهواتف.  التر

 يبية ي ودولة اإلقامة الض  يتر
 . ان وجد  الرقم الض 

  .كة او حقوق التصويت بها واي تغيت  عليها ي راس مال الشر
 
 مقدار نسبة حصة الملكية المسيطرة ف

 ي واالسس والوسائل و  االسباب الموجبة
ي كونه صفة المستفيد بموجبها الشخص  اعطتالتر

الحقيقر

ي حال ممارسة السيطرة من خالل وسائل 
 
يسيطر سيطرة فعلية ونهائية عىل الشخص االعتباري وذلك ف

ي راس المال او حقوق التصويت. 
 
ة ف ة وغت  المباشر  أخرى بخالف الملكية المباشر
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 ي واالسس والوسائل و  االسباب الموجبة
ي كونه صفة المستفيد  بموجبها الشخص  اعطي التر

الحقيقر

ي او المنظمة غت  الهادفة للرب  ح 
تيب القانون  يمارس الرقابة واإلدارة والسيطرة الفعلية او القانونية عىل التر

ة.  ة او غت  مباشر  باي وسيلة كانت مباشر

  .ي من األشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر
 فيما إذا كان المستفيد الحقيقر

 تيب  تفصيالت حول أي أشخاص ي )وسيط( ما بينه وبي   الشخص االعتباري أو التر
يعملون كوكيل قانون 

ورة التعرف عىل هوية هؤالء األشخاص و  ي والوثائق الخاصة بءثبات ذلك، مع ض 
بيانات الجمع القانون 

ي تعليمات مكافحة الخاصة باألشخاص الطبيعيي    وفقا لمتطلبات العناية الواجبة
 
المنصوص عليها ف

 الناظمة لعمل الجهة الخاضعة. غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

ورة االنتباه لوجود أحكام خاصة فيما يتعلق بالمعلومات الواجب جمعها عن المستفيد و   تجدر اإلشارة ال ض 

كات المدرجة  ي بالنسبة للشر
ي الحقيقر

 
ي  ماليةال سواقاأل  ف

كاتمراقب عايحددها  والتر خاضعة عىل انها  م الشر

ي نها تحقق أو لمتطلبات اإلفصاح 
ي هذه الحالة ،متطلبات ضمان شفافية كافية عن المستفيد الحقيقر

 
 يمكن وف

ي  مصادر متاحة للعموم عىل االعتماد 
 
، والمستفيدين المساهمي    معلومات عىل الحصول ف  او  الحقيقيي  

:  وبحيث تتضمن العميل افصاح  المعلومات ما يىلي

  كة. اسم  الشر

 كةتسجيل  سلطة وهيئة  ورقمها.  الشر

  ان وجد  رقم تعريف األوراق المالية الدولي . 

  ي
 
ي نسبة األسهم المدرجة للتداول ف

 
يجب تقديم  ٪100حالة كانت هذه النسبة أقل من  البورصة، وف

ي للنسبة غت  المدرجة وفقا تفاصيل 
كات بموجب نظ المستفيد الحقيقر ام لما هو مطلوب من هذه الشر

 . ي
 سجل المستفيد الحقيقر

  ي أدرجتاسم البورصة
 . األسهم فيها  التر

  .كة ي تحتوي عىل معلومات االدراج الخاصة بالشر
ي أو رابط الصفحة التر

ون   العنوان االلكتر

  والسيطرة هيكل الملكيةمعلومات . 
ي تساهم بها حكومة المملكة األردنية الهاشمية أو تمتلك حصصا فيها: و  

كات التر  بالنسبة للشر

 ة. نسبة ملكية كل جهة حكومي 

   لما هو مشار تفاصيل 
ً
( من النسب غت  المملوكة للحكومة وفقا ي

الشخص الطبيغي )المستفيد الحقيقر

 اليه أعاله. 

كات المملوكة  ي حال الشر
 
ألردنية الهاشمية والوزارات %( من قبل حكومة المملكة ا100)أي بنسبة بالكامل اما ف

والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية التابعة لها فانه يتم تحديد اسم الجهة الحكومية كمستفيد 

ي منها. 
 حقيقر

عند و أعالقة عمل مع العميل  عند انشاء ي   يجب التعرف عىل هوية المستفيد أو المستفيدين الحقيقي

أي منتج او خدمة للعميل، أو اجراء أي تعديل عىل معلومات العميل يتعلق بهيكل ملكية العميل  تقديم

ي 
ي فإن ذلك يعت 

ي حال عدم القدرة عىل التعرف عىل هوية المستفيد الحقيقر
 
. وف ي

أو المستفيد الحقيقر

عمل الناظمة ل القانون والتعليماتعدم التمكن من استكمال إجراءات العناية الواجبة المحددة بموجب 

ي عدم انشاء العالقة مع العميل وتقديم اخطار  الخاضعة،الجهة 
 
لوحدة مكافحة وحينها يجب النظر ف

ي 
 
 . حال ارتباط ذلك باشتباه بغسل أموال او تمويل إرهاب غسل األموال وتمويل االرهاب ف
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 نهج القائم عىل المخاطر مال

تيبات القانونية( ينطوي  مخاطر مختلفة عن  عىلان التعامل مع أنواع العمالء )مثل األشخاص االعتباريي   والتر

، وذلك  معقدة واحتمالية أكتر إلخفاء الشفافية الملكية الهياكل  لوجود مخاطر التعامل مع األشخاص الطبيعيي  

ي يشكلها العمالء 
، وعليه يجب عىل الجهة الخاضعة ولدى قيامها بتقييم المخاطر التر ي

وهوية المستفيد الحقيقر

تيبات القا االعتباريي   شخاص من األ  أن تتأكد من أن المخاطر الناشئة عن او األشخاص الطبيعيي   نونية أو التر

أو من يتضفون نيابة عن العميل ي   أو المسؤولي   أو المساهمي   أو األمناء أو المدراء يالمستفيدين الحقيق

ي االعتبار عند الوصول إل تصنيف مخاطر هؤالء أأو أي كيانات أخرى ذات صلة قد تم ولمصلحته 
 
خذها ف

، وبعد تقييم مخاطر العمالء يتوجب عىل الجهة الخاضعة تطبيق تدابت  العناية الواجبة العادية أو الء العم

المبسطة أو المشددة بناء عىل نتائج التقييم، ولقد نصت تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

ام.   الخاصة بكل جهة عىل هذا االلتر 
   

:  مخاطر نهج القائم عىل المتطبيق اليتوجب   لما يىل 
ً
 ووفقا

  أو  عدم اقتص   ار عملية تقييم مخاطر غس   ل األموال وتمويل اإلرهاب عىل المالكيجب عىل الجهة الخاض   عة

) أو مخاطر غس                 ل األموال وتمويل اإلرهاب للمس                تفيد بل يجب أن تأخذ بعي   االعتبار للعميل  )المالكي  

  ذلك. أن تثبت  هذه الجهةيجب عىل و  ،يي   )المستفيدين( الحقيق
 

  افية باعتماد نهج قائم عىل المخاطر ي مرحلة اتس  مح التعليمات الص  ادرة عن الجهات الرقابية واإلشر
 
لتحقق ف

ي للعميل
 أن  ،من المس         تفيد الحقيقر

ً
اًما يجب الوفاء  مرحلةعلما ي للعميل تعتتر التر 

تحديد المس         تفيد الحقيقر

 العميل.  به بغض النظر عن مستوى المخاطر المرتبطة بذلك
  

  إن عملي  ة تقييم مخ  اطر غس                  ل األموال وتموي  ل اإلره  اب للعمالء وتح  دي  د كيفي  ة التعرف عىل المس                تفي  د

ي برن   امج مك   افح   ة غس                   ل األموال وتموي   ل اإلره   اب وفق 
 
ي والتحقق من   ه يج   ب أن تكون مح   ددة ف

الحقيقر

ي 
 
 . الجهةسياسات وإجراءات عمل واضحة ومعتمدة من الجهة صاحبة الصالحية ف

  

  ي تحديد الملكية وكذلك معلومات هيكل
 
التحكم والس                يطرة التس                يت  و يجب أن تتماسر التدابت  المتخذة ف

، اخذا عىل النهج القائم عىل المخاطر  ووفقالفعالة مع تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب للعمالء 

ي للمخاطر باالعتبار نتائج تقرير تقييم المخاطر المتعلقة باالش   خاص االعتبارييي   
  ونتائج تقرير التقييم الوطت 

تيبات القانونيةيجب أن يتم اتخاذ تدابت  معقولة حيث  ي تم تقييمها عىل أنها  لألش        خاص االعتبارية أو التر
التر

 مستوى أبعد لفهم هيكل الملكية والسيطرة.  تحقيق إلأعىل، بحيث تهدف هذه التدابت  ذات مخاطر 
  

 

  ي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هذه الهوية  الجهة الخاض  عةعىل
التعرف عىل هوية المس  تفيد الحقيقر

( وذلك باالعتماد عىل بيانات أو معلومات يتم الحص           ول عليها من Risk Profileحس           ب طبيعة المخاطر )

 علم بأنها عىلالكافية القناعة  الجهة الخاض      عةوبحيث يتولد لدى محايدة ومس      تقلة وثائق وبيانات رس      مية 

 ب  أن النهج الق  ائم عىل المخ  اطر يتيح 
ً
، علم  ا ي

ي  للجه  ة الخ  اض                ع  ةبهوي  ة المس                تفي  د الحقيقر
 
بعض المرون  ة ف

ي تم الحص      ول عليها من مص      در موثوق ومحايد للتحقق 
اس      تخدام البيانات أو المس      تندات أو المعلومات التر

 عميل. الي   من ي)المستفيدين( الحقيق أو  من هوية المستفيد 

 

 ي حال أظه
 
ي أحد رت نتائج تقييم المخاطر أن هناك مخاطر مرتفعة ف

أو عندما يكون المستفيد الحقيقر

د  األشخاص السياسيي   المعرضي   للمخاطر فيتوجب  لما ست 
ً
، أما اتخاذ إجراءات العناية المشددة وفقا

ً
 الحقا
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ي حال كان هناك مخاطر منخفضة فمن الممكن أن يتم تطبيق اجراءات العناية الواجبة ا
 
لعادية أو المبسطة ف

 للتعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية المختصة. 
ً
 وذلك وفقا

 

 العناية الواجبة المبسطة: 

ي يشكلها المستفيدون الخاضعة بءجراء الجهة  بناء عىل قيام
تقييم لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التر

الحقيقيون من العمالء، فمن الممكن والمناسب تطبيق تدابت  العناية المبسطة حي   يخلص التقييم إل كون 

  : األمثلة عىل ذلك نمنخفضة. وممخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب 

  كات المساهمةأن يكون العميل كة ويشمل ذلك ال)العامة  من الشر  أو سواء ال تابعة لها الشر
ً
مملوكة كليا

ي  بأغلبيتها( المدرجة
 
ي يحددها  األسواق الماليةف

كاتالتر والخاضعة لمتطلبات اإلفصاح  مراقب عام الشر

ي 
ي تفرض متطلبات لضمان شفافية كافية عن المستفيد الحقيقر

، حيث يمكن االعتماد عىل مصادر والتر

ي الحصول
 
، او افصاح العميل عامة ف  . عىل معلومات المساهمي   والمستفيدين الحقيقيي  

  كات المملوكة بالكامل من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية والوزارات والدوائر الحكومية الشر

ي تساهم بها حكومة المملكة 
كات التر والمؤسسات والهيئات الرسمية التابعة لها، واما بالنسبة للشر

هاشمية أو تمتلك حصصا فيها فانه تطبق تدابت  العناية المبسطة عىل النسبة المملوكة من األردنية ال

 الحكومة فقط. 
 

رات  إال أن تدابت  العناية الواجبة المبسطة يجب أن يقتض تطبيقها بعد اجراء تقييم المخاطر وأن يكون هناك متر

عندما يكون هناك اشتباه بغسل أموال أو تمويل ، ولن تكون إجراءات العناية الواجبة المبسطة مقبولة كافية

 إرهاب أو جريمة مرتبطة أو عند تحقق سيناريوهات خاصة للمخاطر المرتفعة. 
 

ي يمكن اتخاذها
 : 12ومن األمثلة عىل إجراءات العناية المبسطة التر

ي ال ما بعد إقامة عالقة العمل )سيتم تفصيل ذلك ال  -
 حقا(. تأجيل التحقق من هوية المستفيد الحقيقر

-  . ي
ة عمليات تحديث هوية ومعلومات التعرف عىل العميل أو المستفيد الحقيقر  تخفيض وتت 

                                                           
ي يسمح باتخاذها عند تحديد هذه العوامل، يرجر الرجوع ال تعليمات مكافحة   12

بالنسبة لعوامل الخطر المنخفضة والتدابت  المبسطة التر
 غسل األموال وتمويل اإلرهاب واألدلة االرشادية الصادرة من الجهات الرقابية فيما يتعلق بالعناية الواجبة. 

القيام به للتحقق من أنواع مختلفة من العمالء.  ها ما عليبالجهة الخاضعة سيحدد تقييم المخاطر الخاص 

 
ً
كة عائلية محلية معروفة أن تصبح عميال ي هذه  ،لدى الجهة الخاضعةعىل سبيل المثال، تريد شر

فق 

 التعرف عىل كل من العميل والمستفيد  ها يجب عليالحالة 
ً
ي   والحصول عىل ي)المستفيدين( الحقيقأو أول

عىل سبيل المثال هوية األحوال المدنية أو جوازات )وثائق التعرف عىل هوية العميل المحددة بالتعليمات 

ي هذها . قد يؤدي تقييم(السفر
 
الحالة قد  لمخاطر التعامل مع هذا العميل عىل أنه منخفض المخاطر. ف

ي تتضمن معلومات عن  الجهة تقرر 
ونية التر كات والمواقع اإللكتر أن التحقق من خالل موقع مراقبة الشر

كات، إل جانب معلومات كة من خالل الب ها الشر   ة المحلية، هي خطوات معقولة. يئعن هذه الشر

ا لكن إذا كان العميل يمثل مخاطر مرتفعة، فيجب تطبيق إجراءات العناية الو 
ً
اجبة المشددة للعمالء، وفق

د الحقا لإلجراءات  ي ستر
ا لتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ب التر

ً
 . الخصوصهذا واستناد
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تقليل درجة المراقبة المستمرة والتدقيق للعمليات، وعىل ان يتم عكس اية مخاطر جديدة تظهر خالل  -

 . ي
 عملية المراقبة عىل مستوى المخاطر اإلجمالي للعميل والمستفيد الحقيقر

ات محددة أو تنفيذ إجراءات محددة لفهم طبيعة عالقة العمل والغرض منها، بحيث يتم عدم جمع معلوم -

ي يتم اجراؤها أو من عالقة العمل القائمة. 
 االستدالل عىل هذه المعلومات من خالل نوع العمليات التر

ء االفراد وهنا تجدر اإلشارة ال انه من الملزم مضاهاة أسماء العمالء والمستفيدين الحقيقيي   مع أسما 

والكيانات المدرجة عىل قوائم الحظر الصادرة بموجب قرارات مجلس االمن الدولية والقائمة الوطنية 

ي حال انخفاض المخاطر وتطبيق إجراءات العناية المبسطة. 
 
 لإلرهابيي   حتر ف

 

 العناية الواجبة المشددة: 

والمستفيدين الحقيقيي   إجراءات العناية الواجبة المشددة بشأن العمالء يجب عىل الجهة الخاضعة تطبيق 

ي فئة "
 
 تمويل االرهاب وذلك بحسب:  األموال أو مرتفعة المخاطر" لغسل الذين تم تحديدهم ف

  
ً
ي )كأن يكون شخصا

 معرضا للمخاطر،طبيعة المستفيد الحقيقر
ً
لديه روابط مع غت  مقيم و و أ سياسيا

بخالف قوائم مجلس  و انه مدرج عىل قوائم العقوبات الدولية أ الخطورة،دول عالية بلدان أو مناطق أو 

ها(. 13االمن  ، او حوله اية معلومات سلبية، وغت 

  ي  االقامة دولةدولة الجنسية،  التأسيس/ التسجيل،الدولة المعنية )دولة
ي يقيم فيها المستفيد الحقيقر

التر

ي تتم المسيطرة،أو الجهة 
 . (واالنشطة فيها العمليات أو الدولة التر

  ي وطبيعة العمليات أالمنتجات والخدمات المقدمة إل العميل
المنفذة من قبل و المستفيد الحقيقر

ي ومن خالل أي قنوات توزي    ع يتم تنفيذها 
 . العميل أو المستفيد الحقيقر

ي تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة للعمالء ذوي المخاط عىل الجهة الخاضعةيجب 
 
ر المرتفعة الواردة ف

افية  مثلة عليها: األ  ومن ،تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن الجهات الرقابية واإلشر
 

  عام / المدير اإلقليمي أو من يفوضه من اإلدارة التنفيذية العليا قبل إنشاء المدير الالحصول عىل موافقة

مالء، كما يجب الحصول عىل هذه الموافقة عند اكتشاف أن مخاطر أو االستمرار بالعالقة مع هؤالء الع

 ي   قد أصبحت ضمن هذه الفئة. يأحد العمالء أو المستفيدين الحقيق

  الذين تم ي   العمالء والمستفيدين الحقيقيومصادر ثروات اتخاذ إجراءات كافية للتأكد من مصادر أموال 

 تصنيفهم ضمن هذه الفئة من المخاطر. 

  بشكل دقيق ومستمر وبذل عناية مشددة لعالقات  الجهة الخاضعةمتابعة تعامالت هؤالء العمالء مع

ي تتم مع
 اجراءات العناية المشددة والمراقبة لتلك العالقات.  واالستمرار باتخاذ ، همالعمل والعمليات التر

  ي اتخاذ اإلجراءات الالزمة للوقوف عىل خلفية الظروف المحيطة بأي من عالقات
العمل والعمليات التر

ي حال تبي   
 
أن أي منها  للجهة الخاضعةتتم مع أي من العمالء المصنفي   ضمن هذه الفئة وأغراضها ف

ي سجالتها. 
 
رات اقتصادية واضحة، فيجب اتخاذ قرار بشأنها واالحتفاظ بنتائج ذلك ف  ال يستند لمتر

 ي وتحديث البيانات بصورة منتظمة الحصول عىل معلومات إضافية أكتر حول العميل والمستفيد الحق
يقر

 وأكتر دورية. 

 

                                                           
ي تحظر التعامل معهم وتقديم الخدمات المدرجي   عىل قوائم مجلس االمن يجب تطبيق التعليمات النافذة  بالنسبة لألشخاص   13

التر
 المالية باإلضافة ال تجميد األموال واألصول. 
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 التحقق من هوية المستفيد الحقيق 

ي من خالل المعلومات 
تقوم الجهة الخاضعة بالتعرف عىل هوية العمالء بما يشمل تحديد هوية المستفيد الحقيقر

ي يقوم العميل بتقديمها لهذه الجهة، وحتر تطمي   الجهة  او البيانات أو 
الخاضعة بأن هذه المعلومات الوثائق التر

ي 
صحيحة ودقيقة ومحدثة بما يكفل عدم استغاللها من قبل العميل لتمرير عمليات لمصلحة مستفيد حقيقر

، فال بد للجهة الخاضعة من أن تتخذ تدابت  معقولة للتحقق والتثبت من صحة تلك المعلومات او  ي
آخر مخق 

وموثوقة وبشكل يقنع الجهة الخاضعة بأنها تعرف المستفيد الوثائق المقدمة من مصادر محايدة  البيانات أو 

 
ً
، وهذا وفقا ي

ي تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل لمتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها الحقيقر
 
ف

ي الدليل اإلرشادي إلجراءات 
 
اإلرهاب الصادرة عن الجهات الرقابية للجهات الخاضعة ،باإلضافة ال ما جاء ف

 . الواجبة الصادر  للمؤسسات الماليةالعناية 

ي  المعلومات من التحقق يكون أن ويجب
 وفق المنهج المستند عىل المخاطر، العميل هوية لتحديد جمعها تم التر

ي 
 
 المعتمدة، المستندات أو الحكومة عن الصادرة المستندات عىل التحقق يعتمد  أن يجب القياسية، الحاالت  وف

اخيص مثل  قد أقل، المخاطر تكون وعندما .االعتباري الشخص تأسيس عقد من الموثقة والنسخ التجارية التر

ي  الجهات الخاضعة تفكر
 
ي  بما العامة، السجالت مثل أخرى، مصادر استخدام ف

 
ي  السجالت ذلك ف

 حتفظت التر

ي المملكة، كما  بها
 
 وثائقبءمكان الجهات الخاضعة أن تطلب من العميل نفسه اية جهات التسجيل المختصة ف

ورية  خاصة  ها عن المعلومات المقدمةتحتاج إل إجراء البحث الخاص ب عدا عن انه قد  التحقق، لعمليةتراها ض 

 . معقد  ملكية إذا كان العميل لديه هيكل

ي  ومن ضمن
ي عملية التحققيمكن  المعلومات التر

 
:  للجهات الخاضعة طلبها من العميل لمساعدتها ف  ما يىلي

جهات التسجيل المختصة  منتسجيل الشخص االعتباري شهادة التسجيل مثل ) شهادة أو  التأسيس عقد  .1

كات أو وزارة الصناعة والتجارة أو مؤسسة المناطق الحرة( ي المملكة او الخارج مثل )دائرة مراقبة الشر
 
 سواء ف

ي أو الوقف )الحجة الوقفية(، صك يتم تقديمها لهذه الجهات،  وأي تعديالت
اقية اتفالصندوق االستئمان 

اكةال  . (جمعية تعاونية مسجلة ، شهادة تسجيلشهادة التأسيس لجمعية مسجلة، شر

.  لوجودها  الحالي  الوضع .2 ي
 القانون 

 العنوان.  .3

 موظفيها.  صالحيات توضح أخرى وثيقة أي أو  الداخلية األنظمة .4

 المدراء.  كبار /   بأسماء المديرين قائمة .5

ي يمتلكها كل سجل بالمساهمي   أو األعضاء يحتوي عىل أسماء  .6
المساهمي   واألعضاء وعدد األسهم التر

ي ذلك طبيعة حقوق التصويت الخاصة باألسهم(. 
 
 مساهم وفئات األسهم )بما ف

ين لديهم الذين المالكي    قائمة .7   التصويت.  أو  الملكية حقوق من أكتر  أو ٪( 20) بالمائة عشر

ا  يعي    آخر  مستند  أي أو  اإلدارة مجلس قرار  .8
ً
 الشخص االعتباري.  لتمثيل مقيًما  فرد

، من ضمنهم آخرين، أشخاص مع ا بءبرامه قام الشخص االعتباري قانونية اتفاقياتأي  .9  العقود  المالكي  

ي  األخرى والوثائق والشهادات
ي تحدد الحقوق القانونية االتفاقيات مثل هذه تثبت هي التر

 والواجبات والتر

 . لهذه العالقات والمسؤوليات

انية السنوية.  .10  المت  

هم.  محاض   .11 ون بالنيابة عن غت   اجتماعات الهيئة العامة، وأسماء الحضور لمعرفة األشخاص الذين يحض 
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 :  
 أوال: إجراءات التحقق من المستفيد الحقيق 

:  لدىخذ ما يىلي باالعتبار أعىل الجهة الخاضعة  ي
 التحقق من هوية المستفيد الحقيقر

 ي تقف وراء هذا التعقيد  والدوافعوالطبقات  المستويات متعددة الملكية هياكل فهم
راتها،التر  فيماو  ومتر

ة المتعددة المستويات والطبقات تلك كانت إذا
ّ
 هوية تحديد عملّية تقييد أو لدواعي تعقيد فقط معد

ي  المستفيد
وعة لدواعي  أنها أم الحقيقر  . مشر

   ي دول وواليات قضائية متعددة ومختلفة أو ذات خطورة
 
رات المتعلقة بأسباب إنشاء الملكيات ف فهم المتر

 عالية. 

 ددين عنه الممثلون أو فيه المسؤولون يكون عميل أي من الحذر ي  راغبي    أوغت   متر
 
 معايت   تطبيق ف

ي  القانونّية والموانع الشّية بحّجة الشفافية
 الحقيقيي    والمستفيدين األطراف عىل التعّرف دون تحول التر

ي 
 
 عمل عالقة أي إقامة يجب ال، حيث عملّية بأي المعنيي    الطبيعيي    األشخاص عىل أو ملكية هيكل أي ف
ي  بها االستمرار أو

 
ر حال ف

ّ
ام تعذ  بمتطلبات الشفافية.  االلتر 

   الشخص  عىل يسيطرونأو الذين  الشخص االعتباري مالكي  ي   ص الطبيعياشخال ا كافةالتحقق من هوية
تيباتال أو االعتباري ي  طرف هم أو قانونّيةال تر

 
باستخدام ، وذلك  بهم الخاّصة العملّيات أو النشاطات ف

كات، أي قواعد بيانات  موثوقةو بيانات من مصادر أمعلومات  )دائرة األحوال المدنية، دائرة مراقبة الشر
 أخرى معتمدة .....( 

 ( وطبيعة العمل مع المؤيدات التحقق من مصادر األموال )الالزمة لهذا الخصوص. الدخل 

  ي التضي    ح اإلفصاح )استخدام شهادات
( والتر تتضمن تفاصيل المعلومات الخاصة بهوية المستفيد  الخطي

ي للعميل وأن يكون قد 
أنها صحيحة ودقيقة وكاملة من قبل "شخص مناسب" من اعتمدها وأقر بالحقيقر
 . (العميل مؤسسةالجهة المفصحة )داخل 

  كما ويجب االعتماد عىل وثائق تثبت تسجيل الشخص االعتباري والوثائق والبيانات الخاصة بأعضاء
ي الشخص االعتباري خاصة ممن يمتلكون ما 

 
مجلس االدارة والمفوضي   بالتوقيع والمساهمي   الرئيسيي   ف

ة وغت  المباشر  20نسبته ) ي طالتها. %( أو أكتر وتتبع حصص التملك المؤثرة المباشر
ات التر  ة والتغت 

  من قبل )
ً
 أم اعتباريا

ً
 طبيعيا

ً
ات لوجود سيطرة فعلية عىل العميل )سواء أكان شخصا يجب دراسة أية مؤشر

(، شخص آخر )غت  مالك( يمارس سيطرته من خالل وسائل أخرى )عالقات عائلية أو عالقات صداقة
سداد  المال،ة، التمويل غت  المباشر لرأس الحصول عىل تفويض بحضور اجتماعات الهيئة العاموكذلك 

، تحويل إيرادات الشخص االعتباري وارباحه لشخص  امات الشخص االعتباري من غت  المالكي   ديون والتر 
 أشخاص دون وجود صلة واضحة.  أو 

  كات والتحقق فيما ي سجل الشر
 
كة اخرى داخل   إذا يجب البحث ف كان الشخص االعتباري يمتلك أي شر

كة ومالكيها المملكة وو  كات تابعة أو  ،ضع تلك الشر إضافة لما يفصح عنه ضمن النماذج وبما يشمل أي شر
 شقيقة أو من ذات المجموعة المالية. 

 باالرهاب المتعلقة  والوطنية التحقق من أن كل األطراف أعاله غت  مدرجي   عىل قوائم الحظر الدولية
 . معلومات سلبيه أخرىانتشار التسلح أو يتوفر حولهم أي تمويل و ه وتمويل

 

 

 

ي للعميل مع مرور الوقت، لذا يجب عىل الجهة الخاضعة أن تراجع معلومات 
قد يتغت  المستفيد الحقيقر

ي بانتظام وتعمل عىل تحديث تقييم المخاطر الخاصة بالمستفيد 
ي  المستفيد الحقيقر

والعميل  الحقيقر

 لذلك، وتعكس عوامل الخطر القائمة بشكل فوري. 
ً
 تبعا
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 ي ا صادر المعلوماتيمكن للجهات الخاضعة االستعانة بم
 
لتحقق من التالية )كأمثلة( للمساعدة ف

ي معلومات 
ي تم الحصول عليها من  المستفيد الحقيقر

 العمالء: التر

ي الموحد حال تم االنتهاء من إنشاؤه سجل الرجوع ال  -
الصالحيات  وإعطاءالمستفيد الحقيقر

كات رقم )  2021( لسنة 19للجهات الخاضعة بالوصول للمعلومات وفق متطلبات قانون الشر
كات ( ي من سجل  ةمستخرج أي وثيقة ، أو )القانون المعدل لقانون الشر

معلومات المستفيد الحقيقر
 . 14نفسه تم الحصول عليه من العميلي

ونية ألسواق األوراق المالية  - ي تخضع لمتطلبات جة و المدر المواقع اإللكتر
 اإلفصاحالشفافية و التر

كات.   لما يحدده المراقب العام للشر
ً
ي وفقا

 
 بشكل كاف

ي تعد م Forbes Global 2000) فوربس غلوبالقائمة  -
كات العامة الرائدة ( والتر ا للشر

ً
ا مفيد ً ؤشر

ي العالم
 
 : ف

                   http://www.forbes.com/global2000/list/#search  

ي سجالت   -
 
كات المنشأة ف ي من الشر

عىل سبيل منها البلدان األخرى، معلومات المستفيد الحقيقر
 المثال: 

  المملكة المتحدة: سجل  https://beta.companieshouse.gov.uk / 

  بولندا: سجلhttp://krs.infoveriti.pl/index.html 

  (:  سجل جمهورية الشيكhttps://rejstriky.finance.cz ، ) 
(https://rejstrik.penize.cz .) 

  ص: سجل  ( https://efiling.drcor.mcit.gov.cy( ، )check.com-http://cy ) قتر

كات سجالت المنظمات غت   - ية، وموقع دائرة مراقبة الشر الهادفة للرب  ح مثل: سجل الجمعيات الخت 
ي األردن، وسجل المؤسسات

 
ية و العامة  ف ي دول أخرى. المنظمات الخت 

 
 المسجلة ف

http://www.guidestar.org/Home.aspx 

 : "FBIفيدرال  "مكتب التحقيقات ال قاعدة بيانات -

/https://www.fbi.gov 

https://www.fbi.gov/wanted/topten 

كات الخاصةالخاصة ببيانات القواعد   -    : ، مثل الشر
http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies 

- https://www.importgenius.com/search 

كات )قاعدة بيانات  - ي تم اجراء تحقيقات بشأنها  (off shoreشر
 :  التر

 https://offshoreleaks.icij.org / 

 : ، مثل والمعلومات قواعد البياناتمزودو   -

  check-World( :check.com/frontend/logout-https://www.world) 

                                                           
كات المعدل رقم )  14 كات( عىل أن 2021( لسنة )19ينص قانون الشر ي للع لمراقب عام الشر

 موم. صالحية اتاحة معلومات المستفيد الحقيقر

http://www.forbes.com/global2000/list/#search
https://beta.companieshouse.gov.uk/
http://krs.infoveriti.pl/index.html
https://rejstriky.finance.cz/
https://rejstrik.penize.cz/
https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/
http://cy-check.com/
http://www.guidestar.org/Home.aspx
https://www.fbi.gov/
https://www.fbi.gov/wanted/topten
http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies
https://www.importgenius.com/search
https://offshoreleaks.icij.org/
https://www.world-check.com/frontend/logout
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  موقعThomson Reuters World ( : https://risk.thomsonreuters.com) 

  موقعLexisNexis ( :http://www.lexisnexis.com ) 

   قائمة داو جونز( :http://www.dowjones.com ) 

 محرك بحث Factiva( : https://professional.dowjones.com/factiva ) 

  محرك بحثAccuity's Global PEP( :http://www.accuity.com  ) 

 أي قوائم او قواعد بيانات او محركات بحث أخرى .  -

 
 

 

 

 

 

 

 :
ً
 : مت  يتم التحقق من المعلوماتثانيا

ي   من ييجب عىل الجهة الخاضعة التحقق من المعلومات الخاصة بجميع العمالء والمستفيدين الحقيق

العمليات األشخاص االعتباريي   عند ملء نموذج "اعرف عميلك" أي قبل أو أثناء إنشاء عالقة العمل أو تنفيذ 

 .  للعمالء العارضي  

ي من األشخاص 
يمكن للجهة الخاضعة تأجيل القيام ببعض إجراءات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقر

ستكمل خالل مدة ال تتجاوز 
ُ
تيبات القانونية إل ما بعد إقامة عالقة العمل المستمرة عىل أن ت االعتباريي   والتر

وحدة مكافحة غسل وبخالف ذلك يصار إل إنهاء العالقة وإخطار  ،العالقة ( أيام عمل من تاري    خ إنشاء10)

 للنموذج أو  األموال وتمويل االرهاب
ً
ي حال وجود اشتباه بارتباط ذلك بغسل أموال أو تمويل إرهاب وفقا

 
 ف
ً
فورا

النقدي عند  عدم السماح بالسحب وعىل الجهة المبلغة أن تحاولالوسيلة المعتمدين من الوحدة لهذه الغاية، 

وعىل أن يكون  ،ع الحركات الماليةتباستخدام إحدى وسائل الدفع األخرى بما يمكن من توأن يتم إنهاء العالقة، 

 :  لما يىلي
ً
 التأجيل وفقا

تب عىل ذلك  -1  للحفاظ عىل إنجاز األعمال العادية وبحيث ال يتر
ً
وريا  ض 

ً
أن يكون تأجيل إجراءات التحقق أمرا

 تمويل إرهاب. مخاطر غسل أموال أو 
 

قد اتخذت اإلجراءات الالزمة للسيطرة عىل مخاطر غسل األموال أو تمويل  الجهة الخاضعة أن تكون -2
ي 
ي تم فيها التأجيل ويشمل ذلك وضع حدود لعدد ونوع العمليات التر

اإلرهاب بفعالية بالنسبة للحالة التر
ي إجراءا

 
 ت العمل المعتمدة لدى المؤسسة. يمكن تنفيذها قبل إتمام إجراءات التحقق، وتضمي   ذلك ف

 
 
 
 

ي : تنويه
 
رات  ف لهياكل الملكية او توثيقها وكما هو حال لم تتمكن الجهة الخاضعة من فهم األسباب والمتر

ي أنها غت  قادرة عىل فهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وادارتها بشكل  مشار 
اليها أعاله فذلك يعت 

ي مثل هذه الحاالت يتوجب عىل الجهة الخاضعة أن ال تقيم عالقة العمل وأن ال تستمر بها وأن 
 
سليم، وف

افحة غسل األموال وتمويل مشبوهة ال وحدة مك اخطار عمليةتقوم بدراسة مدى الحاجة ال تقديم تقرير 

 اإلرهاب. 

https://risk.thomsonreuters.com/
http://www.lexisnexis.com/
http://www.dowjones.com/
https://professional.dowjones.com/factiva
http://www.accuity.com/
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 : ي
ي يجوز فيها تأجيل عملية التحقق من هوية المستفيد الحقيقر

 ومن األمثلة عىل الظروف التر

ي عقود التأمي   عىل الحياة، عندما يتم تحديد المستفيد من خالل صفة أو فئة )زوج، طفل( أو بموجب  -أ
 
ف

 وصية. 

ي ال تتم وجها لوجه.  -ب
 العمليات التر

ة وفقا عمليات  -ج كات الوساطة المالية ملزمة بءجراء العمليات بشعة كبت  األوراق المالية عندما تكون شر

ي يتم االتصال بها من قبل العميل. 
ي اللحظة التر

 
 لظروف السوق المناسبة ف

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي أقرب ييجب التعرف عىل المستفيد أو المستفيدين الحقيق
 
ي   قبل تقديم الخدمة المعينة للعميل، أو ف

ي حالة المخاطر المتوسطة والمنخفضةوقت 
 
وفقا لما تحدده التعليمات الناظمة لكل  ممكن بعد ذلك ف

 قطاع. 
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 حفظ السجالت
 

ي 
 
بمتطلبات ها دهمية بالنسبة للجهة الخاضعة إلثبات تقيُ األ غايةال شك بأن االحتفاظ بالسجالت مسألة ف

ي قانون وتمويل اإلرهابمكافحة غسل األموال 
 
تعليمات والمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب  الواردة ف

السجالت المرتبطة بالتعرف والتحقق من الصادرة بموجبه، ومن ضمن السجالت الواجب االحتفاظ بها 

ي صحيحة الخطية السجالت ال باإلضافة الي   أو معامالتهم يهوية العمالء أو المستفيدين الحقيق
تتضمن التر

ي عالقات العمل مع عميل أو فئة معينة من العمالء وكافة ما يرتبط 
 
القرارات الداخلية المتخذة بشأن الدخول ف

رات تلك القرارات بذلك من وثائق وبيانات  . ومتر
 

تيبات القانونية، وبضف النظر عن األشخاص وبتطبيق ما تقدم عىل حالة العمالء من  االعتباريي   والتر

ي أو عي   عىل الجهات الخاضعة االحتفاظ تعقيدها، يت
بسجالت تتضمن معلومات المستفيد الحقيقر

، ويتوجب أن تكون هذه السجالت    مراجعتها  تتم وأن كافية ودقيقة ومحدثة أول بأولالمستفيدين الحقيقيي  

  دوري بشكل
ً
: وبطريقة قابلة للتدقيق بسهولة المخاطر  لتقييم وفقا  ، وبحيث يشمل التوثيق ما يىلي

 

 ي  يةكيفال
وتوثيق  عمالئها،ي   النهائيي   من يالمستفيدين الحقيق أو  (المستفيدتحديد )بها تم التر

ي وما يعزز القرارات المتخذة 
ي اكتسب بموجبها الشخص صفة المستفيد الحقيقر

المحددات والمعايت  التر

ي هذا الصدد. 
 
  ف

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ي تم جمعها عن االشخاص الذين تم تحديدهم كمستفيدين حقيقيي
األشخاص من  المعلومات التر

تيبات القانونية  . (خ)عىل سبيل المثال: الملكية، السيطرة، .... ال االعتباريي   والتر
 

  ي
 
ي وبما يدلل عىل اتخاذ )إجراءات معقولة( ف

ي تم جمعها للتحقق من المستفيد الحقيقر
المعلومات التر

. يالوصول لكل شخص من المستفيدين الحقيقسبيل   ي  
 

 ونية موثوقة ومستقلة تم استخدامها أ ية مستندات صادرة من مصادر موثوقة ومستقلة، أو بيانات إلكتر

. يدين الحقيقللتحقق من وثائق هوية المستفي  ي  
 

  شهادات اإلقرار واإلفصاح الموقعة من العميل عن المستفيد . ي
 الحقيقر

 

  ي بشكل دوري ومستمر سواء عند
ما يثبت قيام الجهة الخاضعة بتحديث معلومات المستفيد الحقيقر

ي تم تحديدها للعمالء. 
 حدوث مستجدات أو عند المراجعة الدورية المقررة وفق درجة المخاطر التر

 

   ي بشكل دوري وطوال مدة عالقة العمل،  ما
يثبت قيامها بتقييم وإدارة مخاطر العميل والمستفيد الحقيقر

ي بالنسبة إل الجهة 
ي يمثلها العميل والمستفيد الحقيقر

ي ذلك نتيجة عملية تقييم المخاطر التر
 
بما ف

ظهر 
ُ
ورة أن ت السجالت ما يثبت ان الجهة الخاضعة قد عىل الجهة الخاضعة األخذ بعي   االعتبار ض 

ي سلسلة ملكية العميل
 
حتر وصلت ال تحديد هوية األشخاص  والسيطرة عليه تتبعت كل مستوى ف

،الطبيعيي   الذين استوفوا تعريف المستفيدين  وبحيث يمكن ألي جهة تقرأ السجالت بعد  الحقيقيي  

 . قرار سنوات ان تكون قادرة عىل فهم سبب الوصول ال هذا ال
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ي الخاضعة، ومسوغات التعامل معه 
التعامل مع العميل ان تبي   موافقة االدارة العليا عىل  واألدلة التر

 اقتض  األمر ذلك. 
 

ي لمدة ال تقل عن 
يجب االحتفاظ بالسجالت والمستندات ذات العالقة بالتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقر

خمس سنوات من تاري    خ انتهاء عالقة العمل أو تاري    خ انتهاء العملية أو اغالق الحساب أو انتهاء العقد أو تاري    خ 

 . عارض(ال تربطه بالمؤسسة عالقة عمل مستمرة )أي عميل إتمام عملية لعميل 

ي أو الجهة المسيطرة عىل شخص اعتباري أو ترتيب  وتجدر اإلشارة ال أنه من الممكن
أن يتغت  المستفيد الحقيقر

ي مع مرور الوقت
ولذلك فإنه يجب عىل الجهة الخاضعة الحرص عىل تحديث المعلومات والسجالت  ،قانون 

ي وذلك كجزء من عملية ممارسة العناية الواجبة، الخاصة بالمستف
يجب عىل الجهة الخاضعة  حيثيد الحقيقر

ي أو الجهة  هيكل الملكية والسيطرةتحديث المعلومات عند حصول مستجدات كتغيت  
أو المستفيد الحقيقر

طلبات العناية المسيطرة أو تغيت  عنوان المكتب المسجل وما إل ذلك، وهنا يمكن للجهة الخاضعة الرجوع لمت

ي تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
 
للحصول عىل معلومات  الخاصة بها الواجبة المنصوص عليها ف

 إضافية حول اإلجراءات الواجب اتباعها بهذا الشأن. 
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 االعتماد عىل أطراف ثالثة
 

كة خدمات( ويقصد بذلك أن تقوم الجهات الخاضعة باالعتماد عىل طرف ثالث  )مؤسسة متخصصة أو شر

، وبالرغم من أن بعض ي
الخاضعة الجهات  لغايات القيام بعمليات التعرف والتحقق من هوية المستفيد الحقيقر

ي حال السماح ، االعتماد عىل أطراف ثالثة لتطبيق إجراءات العناية الواجبةال تقوم ب لديها  كسياسة داخلية
 
إال أنه ف

ضافية من  ، يتوجبد عىل أطراف ثالثةللجهات الخاضعة باالعتما
َ
عليها أن تدرك أن ذلك االعتماد يمثل درجة إ

 ما يتطلب فهم تلك المخاطر والحد منها.  المخاطر وهو 

ي للعميل بما ينسجم مع 
عندما تعتمد الجهة الخاضعة عىل طرف ثالث للتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقر

ي تطبيق إجراءات العن
 
تجاه  المشددة )عىل سبيل المثال اية الواجبة وإجراءات العناية الواجبةأحكام التعليمات ف

 ممثىلي المخاطر
ي تطبيق إجراءات التعرف والتحقق من هوية (العمالء السياسيي  

 
، فإن المسؤولية النهائية ف

تيبات القانونية تبقر عىل عاتق الجهة الخاضعة ي   الحقيقي ينالعمالء والمستفيد  لدى األشخاص االعتباريي   والتر

ي يتوجب عليها القيام بما يىلي 
 :التر

ي عىل  .1
 .الفورالحصول عىل معلومات التعرف عىل هوية المستفيد الحقيقر

ألخرى ذات الصلة توفت  نسخ من بيانات التعرف عىل الهوية والوثائق اأن تضمن بأن الطرف الثالث سيقوم ب .2

 .  المتعلقة بمتطلبات العناية الواجبة بشأن العمالء عند الطلب ودون تأخت 

اف والرقابة من قبل السلطات المختصة، و تضمن بأن . أن 3 لديه أن يكون الطرف الثالث يخضع للتنظيم واإلشر

اماجراءات مطبقة  بمتطلبات العناية الواجبة بشأن العميل وحفظ السجالت وبرامج مكافحة غسل  لاللتر 

 األموال وتمويل اإلرهاب. 

ي يتواجد فيها الطرف الثالث.  ان تأخذ باالعتبار درجة تقييم مخاطر الدول4
، وبحيث يتخذ إجراءات مشددة ة التر

ي جميع األحوال ال يجوز للج
 
ي حال كانت دولة مرتفعة المخاطر، وف

 
هة الخاضعة االعتماد عىل األطراف ف

ي الدول المصنفة ضمن الفئة األول )القائمة السوداء( و 
 
ي حال كانت تتواجد ف

 
 لقوائم مجموعة الثالثة ف

ً
فقا

 . العمل المالي 

 

 التدريب ورفع الوع  
 

حول التعرف والتحقق من المستفيد  ة لموظفيها خاص ةبرامج تدريبيجب عىل الجهات الخاضعة ان تضع 

ي 
تيبات القانونية(ل ما ي)مث همتطلباتو الحقيقر ، حيث يجب تعلق بالبنية المعقدة من الشخصيات االعتبارية والتر

ي تكون فيها معلومات المستفيد ان يكون هذا 
التدريب كاف وشامل ويغطي حاالت المخاطر العالية والحاالت التر

ي مضللة، 
اطالع الموظفي   واإلدارة العليا ومجلس اإلدارة عىل واجباتهم المتعلقة بمعلومات  موبحيث يتالحقيقر

ي 
 . للوصول ال اعىل مستويات الفهم واالدراك لديهم المستفيد الحقيقر
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 الملكية والسيطرة  نماذج هياكل

 

ي يمكن أن يستخدمها  السيطرةهياكل الملكية و  تختلف وتتعدد 
للحفاظ عىل  المستفيدون الحقيقيونالتر

 .السيطرة الفعالة عىل نشاط األشخاص االعتباريي   

 

 : هياكل الملكية الهرمية .1

الكيانات )األشخاص االعتبارية( ويتم تعريف بنية الملكية الهرمية )أو بنية التحكم باألغلبية النهائية( عىل أنها 

ي تكون بنية
ي مثل هذا تتجه سلسلة من السيطرة  ا مكونه منملكيته التر

 
يقع  الهيكل،من أعىل إل أسفل. وف

ي  المستفيدون الحقيقيون
 
كة األم حصة األعىلف ي يكون للشر

كات التر ، وما يىلي هو طبقات متتالية من الشر

ة لهيكل الملكية الهرمي هذا هي فصل الملكية والسيطرة الاأل 
كة الفرعية. والنتيجة المباشر ي الشر

 
فعلية غلبية ف

ي األعمال التجارية األشية 
 
ي الجزء السفىلي من هيكل الهرم. والهياكل الهرمية شائعة ف

 
كات الواقعة ف ي الشر

 
ف

ي تحاول اجتذاب المستثمرين الخارجيي   مع الحفاظ عىل السيطرة. 
 التر

 

 

 

ي  
2المستفيد الحقيقر   

 (مع سيطرة فاعلة/ يمتلك أكتر من النصف)

(55% * 55% * 55% = 17%) 

3الشخص االعتباري   

45% 
ي 
1المستفيد الحقيقر  

 (بدون سيطرة فاعلة/ يمتلك أقل من النصف)

(45% + 55% * 45% = 45% + 25% = 70%) 

 

45% 

45% 

55% 

2الشخص الطبيغي   
(55% * 55% * 45% = 13%) 

4الشخص االعتباري   

55% 

1الشخص االعتباري    

55% 
2الشخص االعتباري    

 (1ملحق رقم )
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 :لسيطرة من خالل امتالك فئات مختلفة من األسهما .2

كات المساهمة إل حصص تسم أسهم ينقسم رأسمال  قابلة و متساوية وتكون هذه األسهم ذات قيمة شر

ي 
 
كات للتداول، وبصفة عامة تكون هذه األسهم ف هي ]و  األسهم العاديةيعرف ب من نوع واحد معظم الشر

 
ً
ّ األسهم األكتر إصدارا ي السوق المالي

 
 بي   الناس ف

ً
ة ظاهرة قيام بيد أن  ،[وتداول كات الخاصة الصغت  الشر

ايد   مختلفة لألسهم . بطرح أسهم من أنواع مختلفة قد بدأت بالتر 
ً
كات أن تخصص أنواعا حيث يمكن للشر

كات ببقاء الرأي األقوى للتص  لذلك هو رغبة تلك الشر
ً
ويت بيد فئة بأي طريقة تريدها والسبب األكتر شيوعا

كات عىل طرح فئات مختلفة من األسهم لفئات  بعوائد حملة األسهم  ة منمختلفمعينة ومن ذلك قدرة الشر

ي اتخاذ القراراتأسهم  طرح، أو وأرباح متفاوته
 
، أو أسهم ال يمتلك حاملوها حق التصويت أو المشاركة ف

 إلخ.  األشة،للموظفي   أو أفراد 

 باالعتبار ما تقدم، 
ً
كة عىل طرح أيأخذا ي  بشأن قدرة الشر

أن  فإنه يمكنها ، ترغب بها فئات من األسهم التر

ي طلق عىل ت
 
 عن األسهم العادية، فإن األنواع الشائعة تتلخص ف

ً
أي فئة من األسهم أي اسم تختاره. وبعيدا

  واألسهم  التفضيلية،األسهم 
   المشاركة أو  التصويت حق حاملوها  يمتلك ال  الت 

ن
أسهم  ات،القرار  اتخاذ  ف

 باسم األسهم األبجدية ب"أسهم فئة " "،أفئة "
ً
  تتمتع بحقوق  ،(........ )المعروفة أيضا

واألسهم الت 

 باسم األسهم اإلدارية(
ً
ي إدراج تصويت إضافية )المعروفة أيضا

مختلفة من األسهم ال األنواع. وينبغ 

ي 
 
كات عقود تأسيسوالحقوق المرتبطة بها ف  .الشر

 

 : األسهماتفاق حملة  .3

كات المساهمة العامة تتألف  ي ظل كبت  من عدد  الشر
 
عادة ما يكون نمط هيكل  ذلكمن المساهمي   وف

الملكية مملوكا لعدد كبت  من صغار المستثمرين أي تصبح الملكية هنا ملكية مشتتة و/ أو موزعة بي   عدد 

كة ة من أسهم الشر ي مثل هذه الحاالت قكبت  من المالكي   لحصص صغت 
 
د يلجأ بعض حملة األسهم ال ، ف

كة، وإقامة عالقة  عقد اتفاقات وتحالفات فيما بينهم وذلك بهدف ي الشر
 
حماية استثمار حملة األسهم ف

كة  . عادلة بي   حملة األسهم وتنظيم إدارة الشر

ي بع تنشأ من الممكن أن من الجدير بالذكر بان االتفاقات أو التحالفات أعاله 
 
ض بي   كل المساهمي   أو ف

 . بعض المساهمي   فقط )مثل حملة فئة معينة من األسهم( بي    الحاالت 

ي العادة تنص عىل ما يىلي اتفاقية المساهمي   علما بأن 
 
 : هذه ف

امات حملة األسهمت •  . حدد حقوق والتر 
 . حملة األسهم تعيي   المديرين التنفيذيي   وغت  التنفيذيي   من نص عىل من يستطيع ت •
ي ت •

 
كةنظم بيع األسهم ف  . الشر

كةت •  . صف كيف سوف تدار الشر
 

كة كما أن اتفاقية المساهمي     من عناض الحماية لحملة األسهم من األقليات والشر
ً
 وتحدد  ،توفر عنضا

ي يتعي   اتخاذها. 
 مدى أهمية القرارات التر
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 :  VIE  هيكل .4

ةكيان المصالح "هيكل ما يسم ببي   حملة األسهم  االتفاقيات التعاقديةومن األمثلة األخرى عىل   المتغت 

Variable Interest Entity "  ال تستند إل غالبية حقوق  هو كيان يمتلك فيه المستثمر حصة مسيطرةو

 .التصويت

، يجب عىل المستثمرين األجانب الحصول عىل موافقات معينة من الحكومة  ي الصي  
 
عىل سبيل المثال، ف

. قد يكون من الصع ي الصي  
 
ب الحصول عىل موافقة لدخول صناعات معينة، وخاصة الستثماراتهم ف

نت.  يد، والمبيعات عتر اإلنتر ة، وطلب التر الصناعات المقيدة، مثل خدمات االتصاالت، والمبيعات المباشر

، ال يتعي   عىل المستثمرين األجانب الحصول عىل موافقة حكومة جمهورية الصي   VIE باستخدام هيكل

كة العاملة. ومع ذلك، ال يزال الشعبية عىل االستثمار األ  ، ألنهم ال يمتلكون حقوق ملكية الشر ي المباشر جنتر

كة محلية والحصول عىل إيرادات منها. من األمثلة عىل هياكل  .بايدو وعىلي بابا VIE بءمكانهم تشغيل شر

ي جزر كايمان(، VIE ويشمل أبسط هيكل لمؤسسة
 
كة محدودة معفاة ف كةو  زبونا أجنبيا )عادة ما يكون شر  شر

ي الصي   
 
 يشار إليها فيما يىلي باسم)   wholly foreign owned entityمملوكة بالكامل لألجانب ف

WFOE)) ال يملكها سوى مواطنون صينيون. يمتلك المستثمرون ، ي الصي  
 
كة تشغيلية محلية ف ، وشر

ي 
 
ي جزر األجانب والمساهمون اآلخرون حقوق ملكية ف

 
كة موجودة ف كة تمتلك بدورها وهذه كايمان،   شر  الشر

ي 100حصة 
 
ي األسهم ف

 
 (. WFOE) ٪ ف

ي 
 
. النقطة الرئيسية ف ي الصي  

 
ي الصناعة المقيدة ف

 
كة محلية صينية مرخصة للعمل ف كة المشغلة هي شر الشر

كة العاملة من خالل سلسلة من  (WFOE)هي أن  VIEهيكل   االتفاقياتتمارس سيطرة فعلية عىل الشر

مة بي     من  (WFOE)التعاقدية المتر
ً
كة المحلية الصينيون أموال ض مؤسسو الشر كة العاملة. يقتر والشر

(WFOE )كة العاملة كضمان بموجب اتفاقية القرض ي الشر
 
)انظر المثال   . ويتعهدون بتقديم أسهمهم ف

 أدناه(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يحملون الجنسية الصينيةن ومساهم  

75% 25% 
أجانب اهونمس يحملون الجنسية الصينيةن ومساهم    

Offshore company 

100% 

داخل الصين شركة مملوكة بالكامل ألجانب   

100% 

في الصين شركة عاملة  

 عالقات تعاقدية
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كات العائلية .5   :الشر

ي أيدي األشة  والسيطرةاألعمال التجارية المملوكة لألشة هي منظمة تجارية تكون فيها الملكية 
 
المرتبطة  -ف

كات المملوكة لألشة بهياكل معقدة للملكية والسيطرة ألسباب  . وقد تتمتع الشر ي
بالدم أو الزواج أو التبت 

 :مختلفة

    كاء  دعوة المستثمرين الخارجيي ي الوقت نفسه بالسيطرة عىل األعمال العائليةكشر
 
 . ، مع االحتفاظ ف

 حماية مصالح مختلف أفراد األشة واألجيال القادمة . 

 هم من أفراد األشة األرباحولة نقل الملكية أو حقوق السماح بسه  . إل األطفال أو غت 

  ون قادرين عىل األرباحالتمكن من فصل السيطرة عن مصالح ، ألن بعض أفراد األشة قد ال يعتتر

 . إدارة األعمال األشية عىل قدم المساواة

 علق بالخصوصيةحماية عالقات الملكية والسيطرة الدقيقة داخل األشة، ألسباب تت. 

 )عىل سبيل المثال ألنهم يمارسون السيطرة الفعلية عىل 
ً
كة الرئيسية وقد يعامل أفراد األشة األكتر نفوذا الشر

كة ال أو  وإذا لم يكن أي فرد من أفراد األشة يملك أو يسيطر عىل المستفيدون الحقيقيون،  ( عىل أنهماألمشر

، فالبد من الجمع بي   النسب المئوية لملكية أفراد األشة رأسمال الشخص االعتباري% من 20أكتر من 

 .الفردية، واعتبارها مصلحة تسيطر عليها األشة

كات،أسهميمتلكوا ويمكن للقض أيضا أن  ي إحدى الشر
 
 ف
ً
ي هذه الحالة،  ا

 
حد أل حقوق التصويت عادة  تكونوف

. ]القاض والوالد أو الوالدة[  ويمكن اعتبار كليهما ،الوالدين
ً
 حقيقيا

ً
 مستفيدا

 

  حق االنتفاع:  .6

ي العديد من  االنتفاع ُيَعد حق
 
 ف
ً
 قانونيا

ً
ي تطبقالممنوح لشخص ما أو لطرف ما حقا

،  البلدان التر ي
القانون المدن 

ي استخدام أو االستفادة من ممتلكات شخص آخر )مثل األسهم(.  ألحد األشخاص والذي يمنح الحق
 
بحيث ف

ي هذه الحالةر حقوق التصويت والرب  ح إل شخص آخر بتمري يقوم مالك هذه األسهم
 
ي اعتبار  ، وف

هما ينبغ 

كةل مستفيدين حقيقيي   كون ذلك تجسيد   .لملكية المشتر

 

 رهن: ال .7

ي حق
 
ي بعض البلداناالنتفاع، يمكن أيضا  وكما هو الحال ف

 
. ويمكن أن رهن األسهم لمصلحة شخص آخر ف

ي ذلك أيضا أن حقوق التصويت واألرباح قد 
قلت إل الجهة  يعت 

ُ
ي حصل الرهن لمصلحتها استنادا ال ن

تفاق التر

 الرهن. 
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: هياكل  .8 ن  موازية للمستفيدين الحقيقيي 

ي فروع متعددة من الملكية تؤدي إل نفس  للشخص االعتباريمكن أن يكون ي
ي حي   المستفيد الحقيقر

 
، ف

ة وا يعات 20من أقل  لوسيطةتظل جميع األسهم المباشر  التشر
ً
ي تنص عليها عموما

لمكافحة  النافذة% والتر

هيكل الكامل للملكية لل فاحصة. ولهذا السبب، من المهم أن تكون هناك رؤية االرهاب ل وتمويلغسل األموا

كةوالرقابة من أجل تحديد أي أسهم   . مشتر

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

15% 

 المستفيد الحقيقي

15% 25% 20% 25% 

1الشخص االعتباري   

50%  50% 45%  55% 45%  55% 50%  50% 40%  60% 
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 أمثلة عىل بعض أشكال الملكية والسيطرة ضمن الشخص االعتباري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هذا الملحق مقدمة كأمثلة فقط وال تعكس جميع 
ن
يرجى مالحظة أن الحاالت الواردة ف

 . المحتملةالهياكل أو السيناريوهات 

 

 (2ملحق رقم )
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  ض  من هذه الملكية هو عملية 
ة حيثإن تحديد المس  تفيد الحقيق  أن كل من الس  يد  مباشر

كة من انحقيقي انمس  تفيد ما "أ" والس  يد "ب" ه   تديد  "س" الش  ر
 لنس  بة الملكية الت 

ً
وفقا

  ه    ذه الح    ال التحقق من هوي    ة الم    ذكورين واتخ    اذ ت    دا ت  العن    اي    ة 20عن )
ن
ن ف %( ويتعي 

ورية.   الواجبة الرصن

 

 المثال األول الملكية المباشرة

 شركة س

50% 50% 

 السيد "أ" السيد "ب"
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كة "ص" المملوكة بدورها بالكامل للسيد "أ" ، وبالتال  فان ملكية  كة "س" مملوكة بالكامل من الشر الشر

  من 
كة "ص" وهو السيد "أ" ما يجعله المستفيد الحقيق  كة "س" تعود للشخص الطبيع  وراء الشر الشر

  هذه الحال التحقق من هوية المذ 
ن
ن ف كة "س" بشكل غت  مباشر ، ويتعي  كور واتخاذ تدا ت  العناية الشر

ورية.   الواجبة الرصن

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

   الملكية غير المباشرة
ن
 المثال الثان

 شركة "س"

 شركة "ص"

100% 

100% 

 السيد "أ"



44 - 79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كة "س" مملوكة من قبل كل من السادة "أ" ، "ب" و  كة "ع"  الشر كة "ص" والشر "ج" ومن قبل الشر

ن فيه التحقق من هوية السادة "أ"، 20 نسب متساوية بلغت )   الوقت الذي يتعي 
ن
%( لكل منهم ، وف

 التعرف عىل هوية 
ً
  أيضا

ورية بشأنهم اال أن األمر يقتضن "ب" و"ج"  واتخاذ تدا ت  العناية الواجبة الرصن

ك كة "ص" و الشر ما يجعله أحد المستفيدين  ة "ع" وهو السيد "د"الشخص الطبيع  وراء الشر

كة "س" بشكل غت  مباشر وبنسبة )يالحقيق ن من الشر ن التحقق من هوية السيد  بالتال  %( و 40ي  يتعي 

 .
ً
ورية بشأنه أيضا  "د" واتخاذ تدا ت  العناية الواجبة الرصن

الملكية المباشرة وغير 

 المباشرة

 

 المثال الثالث

"س"شركة   

 شركة "ص" شركة "ع" السيد "ج" السيد "ب" السيد "أ"

 السيد "د"

 ملكية مباشرة

 ملكية غير مباشرة

20% 20% 20% 
20% 20% 

100% 100% 

نسببببببببببة مدكيببة السبببببببيببد  د   ير 
المباشبببببرا شي الشبببببركة     من 

 :خالل مدكيته لدشركة  ع  

 100*%20 = %20% 

 

نسببببببببببة مدكيببة السبببببببيببد  د   ير 
المباشبببببرا شي الشبببببركة     من 

 :  صخالل مدكيته لدشركة  

 100*%20 = %20% 

 

نسبببة مدكية السببيد  د   ير المباشببرا مجموع 

لدشبببببركة شي الشبببببركة     من خالل مدكيته 

 %40=   صلدشركة   ع  و

الشخخخخص العبيعي 
الخخخمسخخخخخخخخخختخخخفخخخيخخخخد  /

 الحقيقي

نسخخخخخخخخخبخخخخة  نوع الملكية
 الملكية

 %20 مباشرا السيد  أ 

 %20 السيد ب 

 %20 السيد  ج 

 
 السيد د 

  ير مباشرا:
خالل مدكيتبببه لكبببل من 

مببن الشبببببببببركببببة  ص  
 والشركة  ع 

40% 
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كة "س" مملوكة من قبل كل من:   الشر
 "ة بنسبة )لديه  السيد "أ  %(20ملكية مباشر
 "ة بنسبة ) لديه  السيد "ب ة بنسبة )10ملكية مباشر كتي   "ق" 30%( وملكية غت  مباشر %( من خالل الشر

 %(40و"ص" وبما مجموعه )
 "ة بنسبة ) السيدة "ج كتي   "ل" و"ع" وبنسبة )16ملكية غت  مباشر %( من خالل 9.6%( من خالل الشر

كتي   "ل" و"م" وبما مجموعه )  %( 25.6الشر
 مستفيدين حقيق

ً
ن التحقق من هويتهم واتخاذ تدا ت  ما يجعلهم جميعا كة "س" وعليه يتعي  ن من الشر يي 

ورية بشأنهم.   العناية الواجبة الرصن

"والسيد "  

20*%60*%20=%2.4%  

 

الملكية المباشرة وغير المباشرة متعددة 

 (1المستويات )

 

 المثال الرا ع

 شركة "س"

 شركة "م"

20% 

20% 30% 20% 

 شركة "ص"
 شركة "ع"

 السيد "أ"

100% 100% 

100% 

60% 

 شركة "ل" شركة "ق"

10% 

 السيد "ب"

10+%30=%40%  

 

80% 

 السيدة "ج"

80*%20 + %80*%60*%20= %25.6%  

20% 

40% 

 السيدة "هـ"

40*%20=%8% 

  ليسا هـببب  و السيدا  والسيد  
من ضببببببببمن المسببببببببتفيببببدين 

   الحقيقيين من الشبببببببركة  
هما شيها تشي ظل ان نسبة مدكي

 (%20تقل عن )
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الملكية المباشرة وغير المباشرة متعددة 

 (2المستويات )

 

 االمثال الخامس

 شركة "س"

 السيد "أ"

5% 95% 

40% 60% 

"صشركة "  

"عشركة "  
"لشركة "  

 السيد "ب"

80*%40*%95=%

30%  

 

80% 
20% 

"جالسيد "  

20*%40*%95=%

8%  

 

100% 

"أالسيد "  

60*%95=%57%  

 

 النسبة نوع الملكية  المستفيد الحقيقي

 %30  ير مباشرا السيد  ب 

 %57 السيد أ 

 

  :في هذا المثال، يمكننا أن نرى مزيجا من المساهمة المباشرة وغير المباشرة متعددة المستويات

 "يمتلك بشييكل  -، حيث يمتلك أسييهما بشييكل مباشيير وغير مباشيير  الشيير ة " "من  المسييتديد اليقيقيهو  السيييد "أ

٪ من األسييه  في 57، يمتلك  و الشيير ة "ص" الشيير ة "ل"وبشييكل غير مباشيير ، من  الل  .٪ من األسييه 5مباشيير 

  .٪ من المساهمة62. في المجموع ، يمتلك الشر ة " "

  "الشر ة " "، حيث يمتلك بشكل غير مباشر حصة في  الشر ة " "من  المستديد اليقيقيهو أيضا  السيد "ب 

 ٪(.30٪ = 80*  40٪ * 95٪ )30 والشر ة "ص" بنسبة   الشر ة "ع"من  الل 

للشركة "س" ليسا الوسعاء أو الوكالء أو المالكين االسميين  السيد "ب"  و التأكد من أن  السيد "أ" أيضا ، من المهم 

 أن يكون لهم تأثير غير مباشر على أنشعة الشركة. وال يوجد أشخاص عبيعيون آخرون يمكن

 

 

في المجموع ، السخخيد "أ" 

 ٪ من المساهمة62يمتلك 
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العبيعي / الشخخخخخخص 
 المستفيد الحقيقي

 نسبة الملكية نوع الملكية

  ير مباشرا: السيد  أ 
 من خالل مدكيته الشركة  ع 

30% 

  ير مباشرا: السيد ب 
من خالل مدكيته لكل من الشبببببركة 

  م  والشركة  ص 

21% 

  ير مباشرا: السيد  و 
من خالل مدكيته لكل من الشبببببركة 

  ص  والشركة  ر 

22.5% 

 
 السيدا  ن 

  ير مباشرا:
من خالل مدكيته لكل من الشبببببركة 

  ص  والشركة  ر 

20.73% 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لسادسالمثال ا الملكية غير المباشرة المعقدة

"س"شركة   

 شركة "ع"

30% 

2% 5% 63% 
30% 

"أ" السيد  

100% 

100% 

 السيد "ب"

100*%30*%70=%21%  

 

 شركة "ص"

 شركة "م"
"زشركة "  

 "فشركة "

"رشركة "  

70% 

 السيدة "ن"

47*%63*%70 %

=20.73% 

 السيد "و"

50*%63*%70%

=22.5% 

 السيدة "هـ"
3*%63*%70 %

=1.323% 

 

 

47% 

50% 

3% 

من ضمن  ت  ليسهـببببببالسيدا  
المسببببببببتفيببببدين الحقيقيين من 

نسبة    شي ظل ان الشركة  

 (%20ها شيها تقل عن )تمدكي
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كة "ع"  نس كة "ص" والشر كة "س" مملوكة من قبل كل من الشر %( عىل 30%( و)70ب بلغت )الشر

  التعرف عىل هوية الشخص الطبيع  وراء الشر التوال  
كة "ع"، وعليه فان األمر يقتضن  . كة "ص" و الشر

 

كة "ع"  مملوكة بشكل كامل من السيد "أ" ما يجعله أحد ويتضح من هيكل الملكية أعاله بأن الشر

كة "س" بشكل غت  مباشر وبنسبة ) ن من الشر ن التحقق من 30المستفيدين الحقيقيي  %( وعليه يتعي 

ورية بشأنه  . هوية السيد "أ" واتخاذ تدا ت  العناية الواجبة الرصن

 

كات ه  "ف" ، كة "ص" مملوكة من قبل أربعة شر "م" وبنسبة  "ر"، "ز"، من جهة أخرى يتضح بأن الشر

كات ذات الحصة المسيطرة  %(30)%( ، 2،) %(63)%( ، 5) عىل التوال  وباحتساب نسب الملكية للشر

 :  ما يىل 
ن كة "م" وبتطبيق أسس الملكية والسيطرة يتبي  كة "ر" والشر كة "ص" وهما الشر   الشر

ن
 ف

 

 

 نسبة الملكية الملكية بالشخص االعتباري  الشخص الطبيع  

كتي   "ر" و "ص" السيد "و"  %22.5%= 50%*63%*70 من خالل الشر

كتي   "ر" و "ص" السيدة "ن"  %20.73%= 47%*63%*70 من خالل الشر

كتي   "م" و "ص" السيد "ب"  %21%= 30%*100%*70 من خالل الشر

 

كة "ص" ومن المستفيدين  وعليه يكون السادة "و" ، "ن" ، "ب" هم المستفيدون الحقيقيون من الشر

ن التحقق من هويتهم واتخاذ تدا ت  العناية  كة "س" بشكل غت  مباشر وعليه يتعي  ن من الشر الحقيقيي 

 .
ً
ورية بشأنهم أيضا  الواجبة الرصن

  

ن والمسخخخخخخختفيخخخخد

ن من والحقيقي

 "ر"الشركة 
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الملكية غير المباشرة متعددة 

 المستويات

 لسا عالمثال ا

"س"شركة   

 المساهمون األفراد األقلية 

 المساهمون األفراد األقلية 

 المساهمون األفراد األقلية 

"ص"شركة   

"ع"شركة   

45% 55% 

45% 
55% 

55% 45% 

"أالسيد "  

55*%55*%55=%17%  

 

سبة  سيد "أ" على الرغ  من ن سبيا ملكية ال ، ألنه ،  الشر ة " "من  المستديد اليقيقيهو  اال أنه ٪ ، 17صغيرة ن

لديه أيضيييا و،  للشييير ة " "من  الل سيييلسيييلة الملكية متعددة المسيييتويات لديه الندو  والسيييلدة لتعيين اإلدارة العليا 

 " " والشر ة "ص" والشر ة "ع".الشر ة السيدرة على نتائج تصويت المساهمين في 
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 لثامنالمثال ا

العالقات الحلقية والملكية غير 

 المباشرة متعددة المستويات

10% 

"أالسيد "  

والسيعرةممارسة التحكم   

100% 

90% 

"س"شركة  "ص"شركة    

 :غير المباشرة متعددة المستويات لكيةعالقات اليلقية والمنمو جاً لل، يمكننا أن نرى المثال في هذا

  "من الشر ة " "٪ 10هو مالك السيد "أ.  

 "بعضهما البعض تمتلك  ل من الشر ة " " والشر ة "ص. 

في  ثير من  و الوحيد ، الذي يمكنه اليصييول على أربام من نشيياش الشيير ة السيييد "أ" هو المسييتديد اليقيقيفي الواقع ، 

 الياالت ، يمكن لهذا الدرد أيضا التأثير على إدارة الشر ة.

ألنه يتلقى أرباحا ويمكنه ممارسييييية السييييييدرة على  الشييييير تين " " و"ص" من  المسيييييتديد اليقيقيهو سييييييد "أ" ال

 .همانشاش
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السيد "أ" والسيدة "ب" 
 تربعهما عالقة عائلية /

 زوجان

 شركة "ر"

متعددة  الملكية غير المباشرة المعقدة

 المستويات

 

التاسعالمثال   

 شركة "س"

40% 25% 35% 

 شركة "ع" شركة "ص"
 شركة "م"

100% 

15% 15% 70% 

 السيد "ج" السيدة "ب" السيد "أ"

70*%40=%28% 

 شركة "ز" شركة "ف"

50% 

100% 

 السيد "د"
100*%50*%25%

 =12.5 %  

50% 

 "ب" ةالسيد "أالسيد "

50% 50% 

25% 
75% 

 شركة "ش"

100% 

80% 20% 

 "كشركة "

 شركة "ع" شركة "ل"

100% 

 السيد "هـ"

100*%20*%100*%25%

*35=%1.75% 

40% 

100% 

 "ت" ةالسيد
100*%80*%100%

*25*%35=%7% 

 

60% 

 السيد "ق"
60*%75*%3
5=%15.75% 

 شركة "ن"

السيد "أ" والسيدة "ب" 
 تربعهما عالقة عائلية /

% 25%*50%*50% + 40%*15 السيد "أ" زوجان

= 6 + %6.25 = %12.25% 

% 25%*50%*50% + 40%*15 السيدة"ب"

= 6 + %6.25 = %12.25% 

 

 السيد "هـ"

40*%75*%35%

=10.5% 

السيد اجمالي ملكية 
 "هـ"

12.25% 
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  المثال أعاله هو هيكل ملكية معقد ويعكس ملكيات مجزأة واألساس هو تحديد من إ
ن
هم ن هيكل الملكية ف

كة "س" ويسيطرون عليها سواًء بشكل مباشر أو غت  مباشر وبالنظر   إلالمستفيدون الحقيقيون الذين يملكون الشر

كة "س" وباحتساب نسب الملكية لتطبيق أ : هيكل الملكية الخاص بالشر  ما يىل 
ن  سس الملكية والسيطرة يتبي 

 نسبة الملكية الملكية بالشخص االعتباري الشخص الطبيع  

كات "ف" و "ص" ، "ر" و "ع" السيد "أ"  %12.25% = 6.25%+6 من خالل الشر

كات "ف" و "ص" ، "ر" و "ع" السيدة "ب"  %12.25% = 6.25%+6 من خالل الشر

ن "ف" و"ص" السيد "ج" كتي   %28 من خالل الشر

ن "ز" و"ع".  السيد "د" كتي   %12.5 من خالل الشر

كات "ط" و"ك" و"ش" و"م" ، "ن" و"م" السيد "ه "  %12.25%= 1.75%+10.5 من خالل الشر

كات "ل" و"ك" و"ش" و"م" السيدة "ت"  %7 من خالل الشر

ن "ن" و"م".  السيد "ق" كتي   %15.75 من خالل الشر
 

  الجدول السا ق فإن الشخص الطبيع  ا إلبالنظر  
ن
الذي يمتلك ما يديد عن  لوحيد احتساب نسب الملكية ف

كة "س" بشكل مباشر وغت  مباشر هو السيد "ج" وإذا تم االعتماد عىل 20ما نسبته ) %( من رأسمال الشر

  فإنه سيتم اتخاذ إجراءات العناية الوا
جبة للسيد "ج" عنرص الملكية فقط لتحديد المستفيد الحقيق 

  تربط السيد "أ" و 
  ، اال أنه عند ادخال عنارص أخرى مثل العالقة العائلية الت 

بصفته المستفيد الحقيق 

  تجعل من محصلة حصص الملكية الخاصة بكل منها تديد عن ما نسبته )كونهما زوجان(، السيدة "ب" 
والت 

 عىل ممارسة السيطرة غت  ا20)
ً
كة "س"%( ما يجعلهما قادرين معا ة عىل الشر من  أصبحوعليه  لمباشر

وري اتخاذ اجراءات العناية الواجبة بشأنهما.   الرصن

  "ة عىل الرغم من ان نسبة ملكية السيد "ق كة "غت  المباشر   الشر
ن
لكون ( اال أنه ونتيجة %20" أقل من )سف

كة لديه القدرة " قالسيد " %( 60ه لما نسبته )"م" ]من خالل ملكيتعىل السيطرة عىل جميع قرارات الشر

كة "ن" تمتلك ما نسبته ) كة "ن"[ ونتيجة لكون الشر وري 35من الشر كة "س" يغدو من الرصن %( من الشر

  هذه الحالة تطبيق اجراءات 
ن
كة "س" ويتوجب ف ن من الشر اعتبار السيد "ق" أحد المستفيدين الحقيقيي 

 العناية الواجبة بشأنه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.5% 

 فرضية اضافية

كة "ن"  كات بخالف الشر   ملكية عدد من الشر
ن
ن ولدى البحث أن السيد "ه " والسيد "ق" يتشاركان ف  تبي 

 باالعتبار أن محصلة وعليه يكون 
ً
وري اتخاذ اجراءات العناية الواجبة بشأن السيد "ه " والسيد "ق"  أخذا من الض 

ة  %( ما يجعلهما 20حصص الملكية الخاصة بكل منها تزيد عما نسبته )  عىل ممارسة السيطرة غت  المباشر
ً
قادرين معا

كة "س".    عىل الشر

 فرضيات أخرى: 

 لشخص آخر. 
ً
 امكانية أن يكون هناك مالك يتضفون بصورة منسقة أو أن يكون أحدهم واجهة
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 ملكية(ال بخالف حصصمن خالل وسائل أخرى ) السيطرة الفاعلة

 

 ( 13( ال رقم )10األمثلة من رقم )

 

 

 

 مالحظة : 

حيث  " ،Football Team(  تمثل نماذج عىل سيناريو يعرف ب  "12( ال رقم )10األمثلة من رقم )

)ع     دد كبت  من المس                     اهمي   ال مجموع     ة من األش                خ     اص  تعود ملكي     ة الش                خص االعتب     اري

ي األمر وعليه  ،%(20عن ) تقلمنهم حص    ص ملكية بنس    بة  يمتلك كل( ]واجهات[االس    ميي   
يقتض     

الش                خص اتخ اذ ك اف ة م ا يلزم من اجراءات لتح دي د هوي ة الش                خص ال ذي يمكن ه الس                يطرة عىل 

 . من خالل وسائل أخرى بخالف الملكية االعتباري

  

  

      

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

في الممارسخخخخخخة العملية ، في مثل هاال الحاالت ، من 

الاين ليس الواجهات و السخخخخخخخهل جدا تحديد األفراد

بخأعمخال الشخخخخخخخخص االعتبخاري /  أي صخخخخخخخلخةلخديهم 

السخخخخخخخخائقين ، جليسخخخخخخخخات  -باألعمال التجارية مثل 

المبتدئين ، األشخخخخخخاص الاين  المحاسخخخخخبيناألعفال، 

عاما ، األشخخخخخاص الاين ليس  70يبلغون من العمر 

 لديهم وظيفة، وما إلى الك.  
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  المثال أعاله يتضح عدم وجود أي شخص يمتلك ما يديد عن ما نسبته ) إلبالنظر 
ن
%( من 20نسب الملكية ف

كة "س"     ن تحويل حقه نال أن كل من السيدة "ط" والسيدة "ك" والسيدة "ل" قد قم، إرأسمال الشر
ن
ف

كة "س" ، األمر %( فقط من رأسمال ال5السيد "ح" الذي يملك ما نسبته ) إلالتصويت التخاذ القرارات  شر

كة من خالل سيطرته عىل ما نسبته ) %( 40الذي جعل المذكور يملك حق السيطرة الفعلية عىل قرارات الشر

وري اتخاذ اجراءات العناية الواجبة بشأنه.  أصبحمن الحصص بشكل مباشر وغت  مباشر ، وعليه   من الرصن

 

 

 

 

 

 

 

15% 5% 5% 
13% 

15% 
17% 9% 11% 10% 

"س"شركة   

35% 

 حق التصويت

"أ" السيد "ب" السيد "ج" السيد "هـ" السيد "د" السيد "ح" السيد "ك" السيدة   "ع" السيدة "ل" السيدة 

  ""يمكن أن يسيييدر على الشيير ة  لتيديد الشييخص الذيفي مثل هذه الياالت يغدو من الضييروري بذل  افة الجهود 

 .(مباشرةمن  الل وسائل أ رى )دون أن يكون لديه ملكية 

  

عاشر المثال ال السيدرة الداعلة/ حق التصويت  
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السيدرة الداعلة/ الصالحيات والسلدة التخا  

 اإلجراءات واتخا  القرارات

 الحادي عشر المثال 

  المثال 
ن
كة 20أعاله يتضح عدم وجود أي شخص يمتلك ما يديد عن ما نسبته )بالنظر إل نسب الملكية ف %( من رأسمال الشر

ن الذين يمارسون السيطرة    هذه الحالة البحث عن  الشخص الطبيع  / األشخاص الطبيعيي 
ن
"س" ، وعليه يتطلب األمر ف

  تتيح اتخاذ اإلجراءات وال
كة من خالل الصالحيات والسلطات الت  قرارات دون أن يكون لذلك الشخص/ الفعالة عىل  الشر

ن بالتوقيع الخ ......  كة، مثل اإلدارة العليا والمديرين والمفوضي    رأسمال الشر
ن
 هؤالء األشخاص ملكية ف

 

كة إذا كان لديه الصالحيات والسلطة التخاذ اإلجراءات واتخاذ  قد يمارس الشخص الطبيع  سيطرة فعالة عىل الشر
كة،القرارات     للشر

  ذلك األمور المتعلقة بشؤونها المالية أو العالقات المالية أو العمليات أو األمور األخرى الت 
ن
بما ف

كةقد تؤثر بشكل أساس  عىل األعمال أو توجيه  وري القيام بالشر   مثل هذه الحاالت يغدو من الرصن
ن
فحص ، وعليه وف

ن للتأكد من أنهم ليسوا  لتحديد هوية الشخص واجهات واتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات القائمة الحالية للمساهمي 
كة من خالل وسائل أخرى الصالحيات والسلطة التخاذ اإلجراءات بخالف الملكية /  الذي يمكنه السيطرة عىل الشر

 . واتخاذ القرارات
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كة "ع" واللتان بالمقابل تعود ملكيتهما ال مجموعة غت   كة "ص" والشر كة "س" مملوكة من قبل الشر   هذا المثال ، يالحظ بأن الشر
ن
ف

  كل من  صالحيات ، كما أن %(20) تديد عنحصص ملكية  نسبة  ال يمتلك أي منهممعروفة من األشخاص 
ن
الهيئة االدارية العليا ف

ن " كتي    هذه " ع" و "صالشر
ن
ن أن الشخص صاحب السيطرة والقرار هو السيد "أ" والذي يمثل ف   حي 

ن
ه  صالحيات تنفيذية فقط ، ف

  األمر تطبيق اجراءات العناية الواجبة بشأنه.  لةالحا
كة "س" ويقتضن   من الشر

  المستفيد الحقيق 

 

  عشر  المثال
ن
 الثان

من غير الملكية أو االدارة السيدرة الداعلة/  

كة"س"  شر

كة" "صشر  
كة" "عشر  

40% 60% 

الشبببركة  ع  ممدوكة من مجموعة من 

( 11األشبببببببخاص الطبيعيين وعددهم )

جميعهم يمتدكون حصبببببص  شبببببخص ،

 %( 20مدكية بنسبة أقل من )

  ممدوكة من مجموعة صالشبببببببركة  

من األشبببببببخببباص الطبيعيين وعبببددهم 

( شبببببببخص ، جميعهم يمتدكون 15)

 %( 20حصص مدكية بنسبة أقل من )

 السيد "أ"

 المستفيد الحقيقي والمتحكم

 -الهيئة االدارية العديا / اسمية 

 صالحيات تنفيذية شقط 
 -الهيئة االدارية العديا / اسمية 

 صالحيات تنفيذية شقط 

أشبببببببخاص لي  لديهم أي 
صببببببببببالت ببببباألعببببمببببال 
التجارية، ويمار  السببببيد 

  أ  سيطرته عديهم.  
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  المثال أعاله يتضح أن الشخص الطبيع  الوحيد الذي يمتلك ما يديد عن ما  إلبالنظر 
ن
نسب الملكية ف

كة "س" هو السيد "ب" وإذا تم االعتماد عىل عنرص الملكية فقط 20نسبته ) %( من رأسمال الشر

  فإنه سيتم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة للسيد "ب" بصفته المستفيد 
لتحديد المستفيد الحقيق 

،  
واتخاذ القرارات ال أنه عند ادخال عنارص أخرى مثل حق االدارة والتفويض بالتوقيع إ الحقيق 

اتيجية   عىل االست 
ً
كة الممنوح للسيدة "أ" والذي يجعلها قادرة الفاعلة عىل  ممارسة السيطرةعن الشر

كة "س" .  يصبح الشر
ً
وري اتخاذ اجراءات العناية الواجبة بشأنها أيضا  من الرصن

 

 

 

 

10% 

90% 

 "س"شركة 

"أ" ةالسيد "بالسيد "  لهببا حا االدارا   أالسبببببببيببدا   
واتخببباذ ومفوضببببببببببة ببببالتوقي  

القرارات االسببتراتيجية بالنيابة 
 عن الشركة    .

 السيدرة الداعلة/ حق االدارة والتدويض بالتوقيع

الثالث عشر  المثال  
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الرا ع عشر  المثال  

 شر ات المساهمة العامة

 "س"شركة 

 "ص" / شركة مساهمة عامة شركة 

الشبببركة  ص  ممدوكة من مجموعة من األشبببخاص 
( آالف شبببببببخص، جميعهم 10الطبيعيين وعببددهم )

  %(10يمتدكون حصص مدكية بنسبة تقل عن )

 السيد "أ"

 الرئيس التنفياي للشركة "ص"

شررررررركة تا عة  يوه الشررررررركة    ، يمكننا أن نرى  لمثالفي هذا ا

 مساهمة عامة :لشركة 

 في  ورصة معترف  ها ذات أسهم متداولة.  

  نسرررررر   مسرررررراهم 10000حوالي  فيهايبلغ عدد المسرررررراهمين 

 %(. 10مساهمة تقل عن )

نحن  حاجة ف في هذه الحالة ولغايات التعرف على المسررررررتفيد الحقيقي

للعثور  FATF الثالث ضررمن توصرريات خطوات الإلى اسررتخدام نه  

٪ وأ ثر ، إ ا ل  يكن هناك 20)تيديد المالكين  المسررتفيد الحقيقيعلى 

من  الل وسيييائل  األشيييخاص المسييييدرين / المتيكمينتيديد  -أحد 

 تيديد مسؤول إداري  بير(. -أ رى ، إ ا ل  يكن هناك أحد 

في مثل هذه الشيييييير ات العامة ، في  ثير من األحيان ال يوجد أحد 

با ما يمار  الدرد السيييييييدرة من  الل 20يمتلك  ٪ أو أ ثر ، وغال

المناصب التي يشغلها دا ل شخص اعتباري ، مثل الرئيس التنديذي 

(CEOأو ال ).مثل هذا  عضييو المنتدب أو المدير التنديذي أو الرئيس

حيث يمكنه ممارسيية السيييدرة التنديذية  المسييتديد اليقيقيالدرد هو 

 الشر ة.على الشؤون 
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ن
كة "س" ، وبالتال  فان المستفيد  %(100ما نسبته )"ع" يمتلك الصندوق االستئمان من ملكية الشر

  يتمثل باألفراد ذوي العالقة بالصندوق )الموص  و الوص  والمستفيدين 
كل من  و فئة المستفيدين أالحقيق 

 أشخص طبيع  
ً
  هذه الحالة يكون السيد "أ" مستفيدا

ن
خر يمارس سيطرة فعالة وفعلية عىل الصندوق( وف

ن    حي 
ن
 من الصندوق ف

ً
ا   الوقت  مباشر

ن
كة "ص"، وذلك ف  غت  مباشر من خالل الشر

ً
يكون السيد "ه " مستفيدا

  األمر التحقق من 
الذي يمتلك فيه كل من السادة "ب" ،"ج" ،"د" سيطرة فاعلة عىل الصندوق ويقتضن

ورية بشأنهم. و  الواجبة هوية جميع المذكورين واتخاذ اجراءات العناية  الرصن

  

الصناديق االستئمانية  السيدرة الداعلة/ الخامس عشر  المثال  

  
 "ع"  صندوق استئمانن

 الوص  / 

 السيدة "د"

الموص  / 

 السيدة "ب"

المراقب / 

 السيد "ج"

مستفيد / 

 السيد "أ"

مستفيد / 

كة"ص"  شر

مستفيد غت  مباشر 
 السيد "ه " / 

كة"س"  شر

100% 

100% 
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 السادس عشر  المثال

والصناديق  الصناديق االستئمانية

   االستثماريه

كة"س"  شر

كة" "صشر كة"  "عشر  

100% 100% 

50% 
50% 

بنسخخخخبة  ونمسخخخختثمر

 %( وأكثر 20)

مخخخن  يخخخونالحقيق المسخخختفيدون
االدارة والخخخخخخخخخخخاين لخخخخخخخخخخخخديهم 
القخخخخخخخخخخدرة علخخخخخخخخخخى اتخخخخخخخخخخخاا 

 القرارات االستثمارية  

 مدير الصندوق 

صخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخندوق 
 استثماري

  المستفيدون

 منشىء الصندوق

 )الموصي(

 الوصي

 الحامي
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الذي يمتلك  شكل غير مباشر  الصندوق االستئماني والصندوق االستثماري، يمكننا أن نرى  المثالفي هذا 

  :هو الشركة    المستفيد النهائي من الشركة     ، وذلك في حين أن ٪ من 50

 الصندوق االستئماني:

  ونقل الممتلكات إل الوص  )الشخص الذي أنشأ الصندوق االس الموص   -
ن
 (. تئمان

 . (الوصاية عىل الممتلكاتالوص  )الشخص الذي حصل عىل  -

   . (الوص  الحام  )إن وجد( )الشخص الذي يمكنه توجيه أو تقييد  -

  . سيحصلون عىل كل األرباح(المستفيدون )الذين  -

  عن طريق -
ن
 أي ش        خص هخر يمكنه ممارس        ة الس        يطرة النهائية عىل الص        ندوق االس        تئمان

ة أو  وسائل أخرى ة أو غت  المباشر  .الملكية المباشر

 الصندوق االستثماري

  مستثمرو ال -
ن
 . ٪ أو أكتر من أصول الصندوق(20 نسبة الصندوق )الذين استثمروا  ن ف

-   
  وهو شخص اعتباري يتول إدارة الصندوق(.  / مدير الصندوق) من المستفيد الحقيق 

  أصول صندوق االستثمار ويتخذ القرارات االستثمارية -
ن
 .كل من يتحكم ف
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 السا ع عشر  المثال

المنشأة من قبل  الصناديق االستئمانية

   شخص اعتباري

كة"س"  شر

100% 

 الحامي

الموصي/ منشىء  الوصي

 الصندوق

  المستفيدون

 السيد "ج"

 السيد "ب" السيد "أ"

40% 60% 

100% 
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ن
تيب القانون ءيعمل  إذا كان الش   خص االعتباري أو الت  ( للص   ندوق كمنش   ر أو وص   )الموص 

  ، وما إل ذلك ، فس           يكون أو حام  أو مس           تفيد من الص           ندوق 
ن
 المس           تفيدوناالس           تئمان

  أفرادا هم  الحقيقيون 
ن
من هؤالء  الحقيقيون  المس              تفي  دونمن الص              ن  دوق االس              تئم  ان

تيبات ن أو الت   . القانونية األشخاص االعتباريي 
 

كة "س" هم:  ن من الشر   وعليه فإن المستفيدين الحقيقيي 

   ونالحام  والمستفيد -
ن
  . كلهم أفراد و من الصندوق االستئمان

ء -    منش  ر
ن
( والوص  الص  ندوق االس  تئمان هم أش  خاص اعتباريون. لهذا الس  بب ، من  )الموص 

وري تحديد المستفيدين  ن الرصن ن الحقيقيي   :  من هؤالء األشخاص االعتباريي 

  "ء منالحقيقيان  انالمس            تفيدهما  الس            يد "أ" والس            يد"ب الص            ندوق  منش            ر

  
ن
(االستئمان  .)الموص 

  "ستفيد المهو السيد "ج   
 .من الوص  الحقيق 

 

كة من  الحقيقيون  س      تفيدونالمأيض      ا ( هم الس      يد "أ" ، الس      يد "ب"  الس      يد "ج"جميعهم ) الش      ر

 . "س"
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 الثامن عشر  المثال

المنشأة من قبل  الصناديق االستثمارية

   شخص اعتباري

كة"س"  شر

60% 40% 

 السيد "ب" السيد "أ"

كة" "صشر  

 استثماريصندوق 

 مدير الصندوق 

مخخخن  يخخخونالحقيق المسخخختفيدون
االدارة والخخخخخخخخخخخاين لخخخخخخخخخخخخديهم 
القخخخخخخخخخخدرة علخخخخخخخخخخى اتخخخخخخخخخخخاا 

 القرارات االستثمارية  

 

بنسخخخخبة  ونمسخخخختثمر

 %( وأكثر 20)
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إذا كانت الشررركة )الشررخع االعتباري أو الترتي  القانوني( تعمل كمسررتثمر في صررندوق االسررتثمار 

٪ أو أكثر ، فإن جميع المسررتفيدين الحقيقيين من هذه الشررركة سرريكونون أيسررا المسررتفيدين 20 حصررة 

 الحقيقيين من صندوق االستثمار

 

 

ورؤسرررررراء مالس إدارة الصررررررندوق، وجميع الذين ٪ أو أكثر(، 20في هذا المثال، فإن مسررررررتثمري الصررررررندوق )

يسرريطرون على أصررول صررندوق االسررتثمار ويتخذون قرارات االسررتثمار هم المسررتفيدون الحقيقيون من صررندوق 

 ."االستثمار والمستفيدون الحقيقيون من الشركة   

وحيث أن  ٪ من أصررول الصررندوق،20الشررركة     هي مسررتثمر في صررندوق االسررتثمار الذي يمتلك أكثر من 

سيد  ب  )المستفيدون الحقيقيون من الشركة    ( هم أيسا المستفيدون الحقيقيون من الصندوق  سيد أ  وال ال

 والمستفيدون الحقيقيون من الشركة    .
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تيبات االشخاص االعتباريةإساءة استخدام  انماط  القانونية والت 

ي يستخدمها المجرمون إلخفاء  األنماطيمكن تصنيف 
ي الرئيسية التر

ضمن ثالث  المستفيد الحقيقر

 طرق عامة: 

  تيبات ملكية وسيطرة إنشاء هياكل معقدة من خالل استخدام األشخاص االعتباريي   والتر

 القانونية، 
ً
ي عدة دول. عند إنشائها  خصوصا

 
 ف

  استخدام األفراد ) ي لعالقة بي   واألدوات المالية إلخفاء ا)الوسطاء المهنيي  
 المستفيد الحقيقر

ي ذلك األسهم لحاملها  واالصول
 
كاء االسميونبما ف  المهنيون. والوسطاء  والشر

  وتسمياتتزوير األنشطة من خالل استخدام قروض مزورة وفواتت  مزورة واصطالحات 

 مضللة. 

 

 

ي من خاللالطريقة الرئيسية المستخدمة إلخفاء  تكمن
األشخاص  استخدام المستفيد الحقيقر

تيبات ي  إبعاد المستفيد بهدف  القانونية االعتباريي   والتر
ملكية  سلسلة عتر  أصول معينةعن  الحقيقر

ي  المستفيد و إضافة طبقات متعددة من الملكية بي   أحد األصول حيث أن  ،معقدة
وانشائها  الحقيقر

ي 
 
يمكن أن يمنع ويحبط ويصَعب من لهياكل القانونية، دام أنواع مختلفة من اواستخ، عدة دولف

ي 
 . عملية الربط بي   األصل واكتشاف المستفيد الحقيقر

، حد ذاتها ب ال تعتتر  هياكل الملكية والسيطرة المعقدةكما تمت اإلشارة اليه سابقا فإن  ي
 أمر غت  قانون 

وعة وتسهل مجموعة واسعة من األنشطة  بهذه الطريقةكات غالبا ما تخدم هياكل الشر ف أغراضا مشر

 وإدارة الشؤون المالية الشخصية.  واالستثمارية التجارية والمشاري    ع الريادية

ي يمكن استخدام هذه الهياكل إلخفاء اال انه  وعىل الرغم من ذلك
ي  المستفيد الحقيقر يتر

، والتهرب الض 

وة وغسل مصادر وإخفاء  ي كما   ،الجريمة متحصالتالتر
 
ستخدم الهياكل المعقدة أيضا ف

ُ
 طرقت

ي تم تصفيتها عمدا  ومثال ذلكاحتيالية،  يةاستثمار 
كة التر كة جديدة لمواصلة أعمال الشر إنشاء شر

اماتها لتجنب سداد  ي ذلك التر 
 
ائب، بما ف واي  والدائني   واستحقاقات الموظفي    التهرب من الض 

ها من أنواع، أطراف اخرى  االحتيال األخرى.  وغت 

 

 (3ملحق رقم )

 معقدة وسيطرةإنشاء هياكل ملكية 
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 (: Shell Company)أوالً: الشركات الوهمية 

كات الوهمية بأنها تعرف  كة الشر ي تستخدم كوسيلة تمرر من خاللها العمليات دون أن تحتفظ  الشر
التر

 ، كما وتعرف أيضا بأنها بأي موجودات أو تمارس عمليات خاصة بنشاطها حتر لو كانت مسجلة

كات ليس لديها  وقد يكون غرض هذه ذات صلة".  أو ممتلكات عمليات مهمة أو أصولأعمال أو "شر

وعا  كات مشر كات أو حماية اسم  الندماجكوسيلة   استخدامها مثل  الشر كةشر من استخدامه من  شر

 قبل طرف آخر. 

وعة لو  كات الوهمية، فهي لعىل الرغم من االستخدامات المشر أكتر أنواع األشخاص  تعتتر  شر

ي يتم استغاللها االعتباريي   شيوعا 
ي  التر

 
ي المخططات والهياكل المصممة إلخفاء ف

 . المستفيد الحقيقر

كات القد يكون من الصعب اكتشاف  ي كثت  من األحيان عن الوهميةشر
 
، ألن تأسيسها ال يختلف ف

كات بشكل عام.  ي الشر
ر
ي قد تشت  إل أن  العديد ك لومع ذلك، هنا باف

ات التر من الخصائص والمؤشر

كة  كة وهمية منها الشر ال يناسب  موظفي   وعدد فقط،  بريديعنوان صندوق استخدام ) هي شر

ض وجوده، أو وجود موظف واحد فقط  وجود  وقلة أو عدم، بشكل جوهري مع العدد المفتر

(مدفوعات  يبية، أو مدفوعات للضمان االجتماعي يجب أخذها  اط مهمةنق ويمثل ما تم ذكره. ض 

ي االعتبار عند 
 
ي عالقة عملف

 
ي  الدخول ف

كات التر كة أنها  دو تبمع الشر   . وهميةشر

كات الوهمية  كات المعقدة ا ضمنيعد استخدام الشر ي تهدفهياكل الشر
ي إلخفاء  لتر

 المستفيد الحقيقر

. بشكل دائم تستخدمه الجماعات اإلجرامية واألفراد الفاسدون والمهنيون المتواطئونو  ،أسلوبا ثابتا 

ورة االنتباه لهذا النوع من  ي الحاجة ال ض 
 
كات هو تز ومما يزيد ف كات وجود الايد الشر  الوهميةشر

العالقات التجارية ، والذي أصبح ممكنا بفضل نمو من جنسيات اجنبيةمواطني   المملوكة من 

 . العالمية

 (: Shelf Company)ثانياً: الشركات الخامدة 

، إال أ ي
كات موجودة عىل أرض الواقع وكانت تمارس أعمالها بشكل روتيت  كات الخامدة هي شر ن الشر

. ومن كات عمليات بيع ال توفر الناحية النظرية،  أنشطتها توقفت أو انخفضت إل حد كبت   الخامدةشر

ي غضون 
 
كة ف وع جديد، إمكانية تأمي   هيكل الشر للمستثمرين أو األشخاص الذين يخططون لمشر

ورية وعاجلةحاجة ساعات بهدف تحقيق   . ض 

كات الخامدة كانت تمارس اعماال فعل يمكن للمالك الجديد فسنوات، ة لعد يةوحيث أن الشر

كةاستخدام  ي تأمي   العالقات التجارية أو خطوط  تاري    خ الشر
 
قد تكون بعض و  العمل،للمساعدة ف

كات ال  المنظومةالوصول إل مما يسهل مع مؤسسات مالية  قد أقامت بالفعل عالقات الخامدةشر

 . ةالدولي ةالمالي

كة  ، المالك الجديد ، يقوم المساهمون غت  النشطي   بنقل أسهمهم إل خامدةعندما يتم بيع شر

ي  يحق، النقلكجزء من عملية و ويقدم المديرون استقاالتهم. 
ي استالم السجل االئتمان  للمشتر
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كة ي حال توفره للشر
 
ي  وأحيانا يستمر المدراء. ف

 
كة ف ، ال سيما عندما يتم كمدراء اسميي   العمل  بالشر

كة  كات االستئمانيعها بواسطة وب خامدةإنشاء شر كات مقدمي الخدمات أو شر
ي هذه احدى شر

 
. ف

كة هو تغيت  الملكية القانونية ي الشر
 
لن يكون تغيت   ،ومع ذلك ،الحاالت، التغيت  الوحيد الواضح ف

كة ي سجالت الشر
 
والسجالت الموجودة  الملكية القانونية واضحا إال إذا تم تسجيله بشكل صحيح ف

 . مختصةلدى السلطات ال

 (: Front Company)ثالثاً: شركات الواجهة 

ك عبارة عن هي و     تتوفر فيها  كما   ،تعمل بكامل طاقتها ولديها أصول وإيرادات ومضوفات اتشر

وع.  كة عاملة أن تكون يمكن و خصائص أخرى مرتبطة بتشغيل عمل تجاري مشر كة ألي شر شر

كات الواجهةواجهة، ولكن الشكل األكتر شيوعا ل  محطات الوقود هو خدمة العمالء )مثل مطعم أو  شر

كات الواجهةيمكن استغالل و النقد. ب ا تتعاملادة موذلك كون هذه االنشطة ع( تجميل أو صالون  شر

وع وعة مع الدخل المشر يمكن بعد ذلك ، و لغسل عائدات الجريمة من خالل دمج األموال غت  المشر

ي الحساب 
 
ك البنكي إيداع هذه األموال ف ي ة واستخدامها من قبل للشر

)إذا كان  المستفيد الحقيقر

ي 
ا صاحب العمل( أو قد يدفع  المستفيد الحقيقر

ً
من أجل تحويل  مزورة قيم فواتت  مضوفاتهو أيض

 . ي
ي عىل عكس العديد من عمليات غسل األموال، و األموال إل المستفيد الحقيقر

يحاول والتر

وعة  فيها  المجرمون وة، و إخفاء ثرواتهم غت  المشر ائب عىل تلك التر يحاولون أيضا تجنب دفع الض 

كات الواجهة يقومون بدفعفإن المجرمي   الذين يستخدمون  يبة المستحقة عىل  شر كة الض  من الشر

وع خالل  وةبهدف الدخل غت  المشر عية عىل التر  ومصدرها.  زيادة إضفاء الشر

 

 

 

 

: تقسيم 
ً
 عدة دول:تأسيس الشركات وإدارة األصول على رابعا

ي بلدان مختلفة نقطة ضعف 
 
تعد قدرة األشخاص االعتباريي   عىل إقامة وإدارة العالقات المضفية ف

ي أخرى يتم استغاللها عادة إلخفاء 
ي الخارج حيث . المستفيد الحقيقر

 
يعد االحتفاظ بالحسابات ف

ي السوق الدولية
 
عيا إلجراء األعمال التجارية ف  الجهات الخاضعةعىل  اال انه يصَعب . جانبا مهما وشر

كات األجنبية.  عىل الالزمةإجراء العناية الواجبة  األصول إدارة ذلك، يؤدي تقسيم اضافة ال الشر

كة كة وهيكل ملكيتها والسيطرة عليها، اهدف  منإعاقة التحقق  بي   عدة دول إل وتأسيس الشر لشر

ي  التعرف عىلمن المعامالت، وعىل األخص  والغاية
كة. لل المستفيد الحقيقر  شر

 

كات  ي مجاالت معتمدة ليست دائما  الواجهةشر
 
كات تعمل ف التطور الحاصل  مععىل النقد، فشر

ي مجال
 
كات الواجهة أن تتخذ أي هذه االياماالقتصاد الرقمي  ف  من يُ شكل ، يمكن لشر

ً
در دخال

 مصادر متعددة. 
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تيبات القانونية:  : الصناديق االستئمانية والتر
ً
 رابعا

تيبات القانونية لتعزيز إخفاء  ي يمكن استخدام الصناديق االستئمانية والتر
عن  المستفيد الحقيقر

ي من التعقيد من خالل فصل  أخرىطريق إضافة طبقة 
ي عن و  المالك القانون 

المستفيد الحقيقر

ق االستئمانية بالفصل ما بي   الملكية القانونية من جهة والسيطرة عىل ولما تتمت   به الصنادي صل. األ 

ي أن  األصل من جهة أخرى، هذا 
 يعت 

ً
ي مختلفي   قد يمتلكون  هناك أشخاصا

 صندوق استئمان 

المعمول به وأحكام  الصناديق االستئمانية، اعتمادا عىل قانون عليه ويسيطرونويستفيدون منه 

. الصندوق اال الذي ينشر   الصك ي
 ستئمان 

 

 

 

 

باإلضافة ال أن ، الموضي صالحيات تعيي   يمارسها وتتمت   بعض الصناديق االستئمانية بوجود  

ه( الموضي عند الطلب )من قبل عىل الصندوق يتم سدادها  القروض المستحقة مما يؤدي  أو غت 

االستئمانية الصناديق خفاء الهوية الذي توفره اال إخفاء هوية المسيطر عىل الصندوق، وان عملية 

تيبات القانونية الشبيهة   يمكن أن يمثل تحديا للشفافية المالية.  بالصناديق االستئمانيةوالتر

 

 

 

معقدة، غالًبا ما يستخدم المجرمون تقنيات إضافية إلخفاء  وسيطرةباإلضافة إل إنشاء هياكل ملكية 

صورة خاطئة أو مضللة للملكية  وقد يتم ذلك من خالل إنشاء وتكوينالعالقة بينهم وبي   أصولهم. 

 المساهمونتشمل األساليب المستخدمة غالبا لتحقيق ذلك استخدام و . السيطرةوهيكل  الفعلية

يمكن أيضا استخدام تقنيات أخرى مثل استخدام األسهم لحاملها و . المهنيي   والوسطاء  االسميي   

  إال من المستفيدين،  مجموعةواإلعالن عن 
ً
 . أنها أقل شيوعا

: أذونات األسهم لحاملها واألسهم لحاملها: 
ً
 أول

كة موجودة  شكل شهادة ومملوكة قانونا من قبل الشخص الذي  عىلاألسهم لحاملها هي أسهم شر

ها بشكل مجهول بي   علي والسيطرةيمكن تبادل ملكية األسهم لحاملها و  يحوز هذه الشهادة ماديا،

 تبادل. عملية توثيق أو اإلبالغ عن أي ال، حيث ال يلزم لها  األطراف عن طريق التبادل المادي

ي بعض 
 
( أن  للموضي  الصناديق االستئمانية، يسمح قانون الدولف ا الوضي

ً
والمستفيد )وأحيان

 نفس الشخص.  وا يكون

()الوسطاء  استخدام األفراد   ن  المهنيي 

  المالية واألدوات
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ي  ن
 
، فإن تحديد كافة االوقاتظرا لعدم القدرة عىل التأكد بدقة من مالك السهم لحامله ومراقبته ف

ي 
األسهم لحاملها يكاد  يتم التحكم بهم من خالللألشخاص االعتباريي   الذين  المستفيد الحقيقر

اف بأن األسهم لحاملها و يكون مستحيال.  ا األسهم لحاملها تشكل خ واذوناتلهذا، تم االعتر طرا كبت 

ي فيما يتعلق بءخفاء خصوصا لغسل األموال، 
ي و . المستفيد الحقيقر

 
 التوصيةينعكس هذا الخطر ف

ي تطلب، (FATF) مجموعة العمل المالي  توصياتمن  (24)
من الدول األعضاء اتخاذ تدابت   والتر

 لمنع إساءة استخدام األسهم لحاملها وأذونات األسهم لحاملها. 

ي معظم 
 
األسهم لحاملها أو إلغائها تماما من خالل إلغاء الطابع المادي  إعادة تشكيل، تم الدولف

ي سجل محوسب أو دفتر لألسهم. ونتيجة لذلك، انخفض انتشار وجعلها لشهادة األسهم لحاملها 
 
ف

ة واذوناتواستخدام األسهم لحاملها  ي السنوات األخت 
 
، وتجدر األسهم لحاملها بشكل ملحوظ ف

كات األردنية. اإلشارة ال أن ه ي الشر
 
  ذا النوع من األسهم غت  موجود ف

: المساهمو 
ً
 )الرسميون(:  االسميون والمديرون نثانيا

ههو االسمي المساهم  هو ف االسمي المدير أما . المساهم الذي يقوم بامتالك األسهم نيابة عن غت 

ي المجلس
 
كة لتمثيل مصالح من يعّينه ف ي مجلس إدارة الشر

 
ويقوم بءعمال اإلدارة  المدير المعي   ف

ه  . نيابة عن غت 

امات االسميون  المساهمونمن الناحية القانونية، يكون  كة ويقبلون االلتر  مسؤولي   عن تشغيل الشر

ي بعض الحاالت، قد يشغل 
 
كة أو ملكيتها. ومع ذلك، ف  المساهم االسمي القانونية المرتبطة بءدارة الشر

تيبات الالزمة من  شخص آخر  منصب المدير أو المساهم باالسم نيابة عن فقط، ويتم إجراء التر

ي ترتيب  خالل
ي بي    صندوق استئمان 

والمدير أو  المساهم االسمي من جهة المدير أو  أو عقد مدن 

من جهة أخرى، وتجدر األشارة أيضا ال أن مثل هذا النوع من المساهمون والمدراء  الفعىلي  المساهم

كات األردنية أيضا.  ي الشر
 
 غت  موجود ف

 المساهمون والمديرون االسميون )غت  الرسميون(: 

ي يؤديها  ونغت  الرسمياالسميون  والمديرون يؤدي المساهمون
نظرائهم نفس الوظيفة التر

ي أو المساهم أو المالك  الفعىلي عالقتهم بالمدير  ويكمن وجه االختالف بأن ،الرسميون
با غال الحقيقر

ي  طابعما تكون ذات 
والطرق األكتر . وال تخضع هذه العالقة التفاقية مكتوبة شخضي وليس مهت 

ها من العالقات العائلية، األبناء  / األزواج، واألطفال شيوعا هي عالقات كاء العمل )الذين وغت  ، وشر

هم.  كة(، وغت  ي الشر
 
 يخضعون لسيطرة المالك الفعىلي أو المتحكم ف

 

 

 

عىل  اجبارهمحاالت تم فيها إقناع الطالب األجانب والسائحي   أو  عالميا، سبق أن سجلت

كات نيابة عن أطراف ثالثة، مقابل  ي بعض  رمزية أو مزايا شخصية أخرى مبالغتأسيس شر
 
ف

كات. يتم تسجيل هؤالء األفراد كمديرين أو األحيان ي هذه الشر
 
ومع  . مساهمي   مسيطرين ف

كة بعد التأسيس ي تشغيل الشر
 
 . ذلك، نادًرا ما يشاركون ف
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 المرجح أن  من
ّ
للشخص الحقيقييون  ونأنهم المالك ونغت  الرسمياالسميون  المساهمونعي يد

تيب ي  االعتباري أو التر
ي محاولة للحفاظ عىل  القانون 

 
ي ف

ي يتم تخيلها عن المستفيد الحقيقر
. الصورة التر

 يهم باشخاص الواجهة. لهذا السبب غالبا ما ُيشار إلو 

ي هذهشخصيات اعتبارية لتأسيساستخدام هويات مشوقة كما وسبق أن سجلت حاالت 
 
 ، وف

الذي تم  غت  رسمي للشخص االعتباري مساهم اسمي الحاالت يكون ضحية شقة الهوية ظاهريا 

 وإن كان ذلك دون علمه أو موافقته.  انشاؤه

: التضي    ح عن عدة مستفيدين: 
ً
 ثالثا

ي بعض الحاالت، 
 
واحد وي  هدف هذا االجراء ين عىل حساب التضي    ح عن العديد من المستفيد يتمف

ي تتم من خالل ذلك  العمليات المنفذةطبيعة  واخفاء ال تشويش وارباك الجهات الخاضعة
التر

 الحساب. 

 : : استخدام الوسطاء المهنيي  
ً
 رابعا

ومقدمي المحامون والمحاسبون هم ، بما فيالمهنيي   والوسطاء اصحاب االختصاص يعد استخدام 

 . بمفهومها الواسعساسية من سمات غسل األموال وبيئة الجريمة المنظمة ، سمة أالخدمات

ي  المهنيونيعزز مقدمو الخدمات 
 
غسل األموال  انماطبشكل كبت  قدرة المجرمي   عىل االنخراط ف

وة  ونقلالمعقدة إلخفاء وتجميع   تقوم الدول أحيانا نتيجة لذلك، و  الناتجة عن انشطة جرمية. التر

 غسل األموال. ب معرضون لمخاطر مرتفعةعىل أنهم  المهنيونتقييم الوسطاء ب

 

 

 

خفاء العالقة استخدام األفراد واألدوات المالية إل معقدة و  وسيطرةعىل عكس إنشاء هياكل ملكية 

ي بي   
ي يمكن أن تخدم واالصول المستفيد الحقيقر

وعة، فإن بعض  اعماال ، والتر وعة وغت  مشر مشر

ي المستخدمة إلخفاء  االساليب
 بحتة.  جرمية تعتتر اساليب المستفيد الحقيقر

يعد استخدام القروض ، حيث رتكاب جريمةبهدف اأنشطة بوجود  لاليهامتم تصميم هذه األساليب 

ي إلخفاء  الوهميةوالفواتت  
، ا أكتر هذه األساليب شيوع بطريقة احتياليةللصفقة  المستفيد الحقيقر

ات االكتتاب والتقارير السنوية منها تم تحديد أساليب أخرى،  كما  ي نشر
 
ك الصادرة التالعب ف ، اتللشر

 إال أنها اقل استخداما. 

 

 ضتزوير األنشطة واستخدام القرو 

 والفواتت  الوهمية
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 استخدام القروض والفواتت  الوهمية: 

ي  من الوسائل الشائعة إلخفاء المستفيد  الوهميةاستخدام القروض يعتتر 
و من ا الحقيقر ة لتر

أو ما يعرف  عادة القرض"ستاي يشار إليه غالبا باسم "ذ، الحيث يتضمن هذا االسلوب ،واألصول

كات  ارسال األموال، بشكل أساسي (round-robinب ) نفس الفرد أو  عليها  يسيطر لكها أو تميإل شر

ي العادة يتم استخدام الفواتت  القرض غطاءيتم إعادتها تحت من ثم ، و من يمثله
 
الوهمية لدعم ، وف

 . االنماط المختلفة كغطاء للقرض

كة:  ة اإلصدار والتقارير السنوية للشر ي نشر
 
 التالعب ف

ألشخاص الطبيعيي   إلخفاء هويتهم هو أكتر الطرق شيوعا من االهوية خفاء بءاالحتيال  بينما يعتتر 

ي لألشخاص اال 
ي والغرض الحقيقر

. الحقيقية، فمن الممكن أيضا إخفاء النشاط الحقيقر حيث عتباريي  

مبسطة عناية واجبة تسمح العديد من أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بءجراءات 

ي 
 
كات المدرجة ف قد يحاول المجرمون شفافية. لذلك، التخضع لمتطلبات  كونها   النظامي  السوقللشر

ي يسيطرون عليها 
كات التر ات اإلصدار والتقارير السنوية للشر ي نشر

 
ي ثم ادراجها  ومن التالعب ف

 
ف

ي األنشطة المستقبلية األسواق المالية العالمية لالستفادة من متطلبات العناية المبسطة، ودعم 
التر

ي إخفاء تهدف ال 
كة واجهة". المستفيد الحقيقر كة ك  "شر ي ذلك استخدام الشر

 
 ، بما ف
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ات االشتباه بمحاوالت اخفاء    مؤشر
  المستفيد الحقيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تم تحديدها للمديد من األمثلة 
ات اخفاء الملكية الت     من خالليمكن الرجوع لألمثلة ومؤشر

 الدراسة الت 

تم القيام  ها من قبل مجموعة العمل المال  ومجموعة إغمونت من خالل تحليل العديد من الحاالت 

 . والقطاع الخاص المختصةوالسلطات  (FIUsالمناقشات مع وحدات االستخبارات المالية )و العملية 

  حال 
ن
ات يتوجب عىل الجهة الخاضعةمن  ظهور أيف  بشكل والمعاملةفحص عالقة العمل  هذه المؤشر

  سياق المعامالت وملف العميل
ن
رة ف  من أجل التحقق مما إذا كانت الشكوك متى

ً
   ،أكتر شموال

ن
 حالة وف

  إبالغ وحدة مكافحة غسل األموال 
ن
ن عندها رفض عالقة العمل أو انهاؤها والنظر ف استمرار الشكوك، فيتعي 

يعات الن   التشر
ن
 لمتطلبات االبالغ المحددة ف

ً
  حال توفرت وتمويل االرهاب وفقا

ن
افذة بالخصوص ف

  المعطيات الكافية لالشتباه. 

 

 

 

 (4ملحق رقم )

  هذا الملحق مقدمة كأمثلة فقط وال تعكس 
ن
ات الواردة ف يرجى مالحظة أن المؤشر

ات المحتملة  .جميع المؤشر
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منع التعرف عىل  ، وذلك بهدفعن تقديم معلومات بحجة الشية والموانع القانونية حجاماإل  .1

 .  األطراف والمستفيدين الحقيقيي  
 

 

 

 

 

 

 

كة مثل:   .2  عدم الرغبة أو عدم القدرة عىل توضيح بعض التفاصيل المرتبطة بالشر

  كةالنشاط  . التجاري وتاري    خ الشر

 كة ي من الشر
 . هوية المستفيد الحقيقر

  أمواله أو مصدر ثروته . 

 كة أنشطتها بطريقة معينة  . لماذا تؤدي الشر

 كة   . مع من تتعامل الشر

  ي
 
كة التجارية مع أطراف ثالثة )خاصة األطراف الثالثة الموجودة ف طبيعة تعامالت الشر

 دول أجنبية(. 
          

ة لهعىل الرغم  من قبل الشخص، تجارية محدودةإظهار معرفة  .3 ي  من وجود مصلحة كبت 
 
ف

 . الشخص االعتباري

 

 

 

 

 

 

 

ات االشتباه  بالشخص الطبيع  الذي يمثل  المرتبطةمؤشر
  
ن
تيب القانون  الشخص االعتباري أو الت 

ي مستوى الشفافية وفهم  مكافحةمتطلبات ان 
 
غسل األموال وتمويل االرهاب ال تقبل التفاوض ف

ي يمثلها 
ي هذه الحالة عدم اقامة أي عالقة عمل أو االستمرار بها  العميل،المخاطر التر

 
وعليه يجب ف

 
ً
ي حال تعذر االمتثال لتلك المقتضيات بضف النظر عن الكسب المحتمل أو الفعىلي الذي قد ينشا

 
ف

 عن العالقة. 

ي 
 
 بمالحظة وجود تردد ف

ً
عن أية معلومات وقد يتم اللجوء ال الغاء  اإلفصاحقد يرتبط ذلك أيضا

 بها العملية،
ً
األمر  ،أو قد ال يكون الشخص المتعامل معه عىل علم بكافة هذه المعلومات أو محيطا

ي هذه الظروف يجب 
 
تقديم تقرير  أن تتم دراسةالذي يوجي بأنه قد يكون مجرد واجهة آلخرين، ف

م الصفقة أو انته العمل بها  حتر لو اشتباه لوحدة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب  لم تتر

 لمقتض  الحال. 
ً
 ووفقا
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 .تقديم سجالت مزورة أو وثائق مزورة .4

ي جميع  )محامي مثال( استخدام وسيطاإلضار عىل  .5
 
 مع جنب االتصال الشخضي وت التعامالتف

ر   الجهة المبلغة  .كاٍف دون متر

يرات تركز عىلتقديم   . 6 اتيجيات تقليل الض   تتر  يبة. استر

 

 

 

 

 

 

 

 

كة منتمثيل  . 7 ي يقدمون فيها  الشر
ي الدول التر

 
ة ف قبل أشخاص أجانب ليس لديهم أنشطة كبت 

 . خدمات مهنية أو مالية

كة. تعيي    . 8 كة دون أن تكون لهم عالقة واضحة بالشر  مفوضي   بالتوقيع عىل حسابات الشر

الجهة  ، او ما تعرفهإجراء أنشطة ومعامالت مالية غت  متوافقة مع ملف التعرف عىل هوية العمالء  . 9

               . عن تعامالت العميل السابقة

كة.  معامالت أو اإلعالن عن دخل ال يتوافق مع موجودات أو . 10  أسلوب حياة ممثىلي الشر

طرق مختضة أو معامالت شيعة بشكل مفرط، حتر عندما يكون هناك مخاطر استخدام . طلب 11

ورية.   أو نفقات تجارية غت  ض 

 األسهم لشخص من نفس العائلة. توكيل حملة  . 12

كة من األشخاص السياسيي   المعرضي   للمخاطر، أو لديه 13 عالقات عائلية أو . أن يكون ممثل الشر

 معرض للمخاطر.  مهنية مع شخص سياسي 

 

 

 

 

 

 

 

ي قد يتم تقديمها هو التهرب من 
وحات التر يبة،من الشر وري التذكت  هنا أن  الض  ويغدو من الض 

ي جريمة يعاقب عليها القانون.  يتر
 التهرب الض 

يرات  كما قد    بمثابة قصة وهمية مناسبة ولكنها غت  حقيقية ترمي إل ضف  المعطاةتكون التتر

ي والجهة المسيطرة الفعلية. 
 االنتباه والتعتيم عىل المستفيد الحقيقر

 

تمت  إذا فيما )ألشخاص البحث عن أية معلومات سلبية بخصوص هؤالء ايتطلب األمر 

ة ي أو الجرائم الخطت  يتر
من مصادر مختلفة مثل  (إدانتهم بتهمة االحتيال أو التهرب الض 

نت   من تقارير اعالمية، المعلومات المتوفرة عىل شبكة االنتر
ً
المعلومات المتوفرة محليا

ي وقواعد البيانات 
كات برمجية  التجارية التر  خاصة. تقدمها شر
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ات مرتبطة  تسجيل وتأسيس و  : مؤشر
ً
تيب  الشخص د تواجأماكن أوال االعتباري أو الت 

 :  
ن
 القانون

 

 

1 :  
ن
تيب القانون ات مرتبطة  تأسيس األشخاص االعتبارية أو الت   . مؤشر

 

  ي دولة ذات مخاطر مرتفعة لغسل األموال أو تمويل اإلرهاب.  تم تأسيسها أو
 
 تشكيلها ف

  . ائب أو التجارة الدولية أو مركز مالي ي دولة منخفضة الض 
 
 تم تأسيسها أو تشكيلها ف

  ي دولة ليس لديها متطلب إبالغ السجل المركزي عن المستفيدين
 
تم تأسيسها أو تشكيلها ف

كات.  الحقيقيي   من  الشر

 

ات2 :  . مؤشر  
ن
تيب القانون  مرتبطة  تسجيل األشخاص االعتبارية أو الت 

 

 كة ةمسجل  . باسم ال يدل عىل نشاط الشر

  كة تقوم بأنشطة أو خدمات ال تقدمها  . مسجلة باسم يشت  إل أن الشر

  كات متعددة الجنسيات كات األخرى، وال سيما الشر مسجلة باسم يبدو أنه يحاكي اسم الشر

 . رفيعة المستوى

  كةالتعرف عىل هوية ا بياناتعنوان ال يتطابق مع بمسجلة  . لشر

 نت )مثل خرائط ة مسجل ي خدمات خرائط اإلنتر
 
ا ف

ً
ي عنوان ال يمكن أن يكون موجود

 
ف

Google) . 

 ي عنوان  ةمسجل
 
تيبات القانونية،  يستخدم من قبلف كات األخرى أو التر مما )العديد من الشر

 يشت  إل 
ً
 واحدا

ً
ا من أن شخصا

ً
كات الوهمية(يدير عدد  . الشر

 

كات الوهمية: 3 ات مرتبطة بالشر  . مؤشر

 

  .لم يتم القيام بأي أنشطة تجارية حقيقية 

  .)ال يوجد موظفي   )أو شخص واحد فقط كموظف 

 وجود مادي.  ا ليس له 

  .ر تجاري واضح  تغيت  موقع العمل بشكل متكرر دون وجود متر

  ائب أو تال ي  رواتبدفع أي ض 
 
. الضمان تقاعدية أو مساهمات ف  االجتماعي

ات االشتباه  بالشخص االعتباري أو  المرتبطةمؤشر
  
ن
تيب القانون  الت 
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 كة بأنهم أنفسهم يصفون نت عىل عليهم العثور  يمكن ال  ولكن تجارية شر  منصات أو  اإلنتر

 االجتماعية.  األعمال شبكات

 ي  بريد  عنوان استخدم
ون  كة اسم يعكس وال  رسمي  غت   إلكتر  Gmailو Hotmail )مثل الشر

 ....إلخ(. Yahooو

  ي عىل تسهيل المعامالت العابرة للحدود
تيب القانون  اقتصار عمل الشخص االعتباري أو التر

ي  مؤشر عىليذكر ) أو دخلدون أن يبدو لذلك أي مردود 
 
كة ف أن المعامالت تتدفق عتر الشر

ة(.  ة زمنية قصت 
 فتر

 

ات مرتبطة  هيكل ث : مؤشر
ً
ن بالتوقيعو دارة واال ملكية الانيا تيب  المفوضي  للشخص االعتباري أو الت 

  
ن
 : القانون

 

  المسيطر أو االتصال به.  أو عدم امكانية تحديد مكان تواجد المدير أو المساهم 

  كة. أو غياب دور نشط للمدير أو المساهم ي الشر
 
 المسيطر ف

   ي المسيطر أو أو المساهم أو إدراج المدير
مقابل حسابات ألشخاص  المستفيد الحقيقر

في   للقيام  أخرى،تيبات قانونية اعتباريي   أو لتر 
مما يشت  إل استخدام أشخاص محتر

 بدورهم. 

   المؤثرة.  وذوي المصالحبشكل غت  عادي من المستفيدين و اإلفصاح عن عدد كبت  

  .ير تجاري  تفويض العديد من حملة التواقيع دون تفست  كاف أو تتر

  من المساهمي   الذين يمتلك كل منهم حصة ملكية أقل  احتواء هيكل الملكية عىل عدد

 بقليل من الحد المطلوب لبدء إجراءات العناية الواجبة المعززة. 

 ة ات قصت 
ات عىل هيكل الملكية واالدارة خالل فتر  . حدوث العديد من التغيت 

 ي إدارة األعمال كمستفيدي
 
ن حقيقي   يتم إدراج أفراد العائلة الذين ليس لديهم دور أو مشاركة ف

تيبات القانونية.   لألشخاص االعتباريي   أو التر

 كات الوساطة المهنية كمدراء. يتع ي شر
 ي   موظق 

  استقالة واستبدال أعضاء مجلس اإلدارة أو المساهمي   الرئيسيي   بعد التأسيس بوقت

 .   قصت 

  .ر مناسب  تغيت  المسؤولي   أو أعضاء مجلس اإلدارة بشكل متكرر دون متر

  ي ليس لها معت  هياكل معقدة
ي ال تتطلب هذا المستوى من التعقيد أو التر

كات التر للشر

 . تجاري
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ات مرتبطة بالتعامالت والعالقات الخاصة   : مؤشر
ً
تيببثالثا :  الشخص االعتباري أو الت   

ن
 القانون

 

1 : ن  . العالقات مع الوسطاء المهنيي 
 

    إنشاء عالقات مضفية بسيطة باستخدام وسطاء مهنيي . 

 عالقات مع وسطاء مهنيي   أجانب عىل الرغم من عدم وجود معامالت تجارية حقيقية  اقامة

ي بلد أولئك الوسطاء 
 
 . ف

  .ر واضح ي بدون سبب وجيه أو متر
اك وسيط مهت   إشر

2 :  
ن
تيب القانون  . تعامالت الشخص االعتبارية أو الت 

  ،ة بعد التأسيس ة من التمويل الرأسمالي مباشر ي مبالغ كبت 
ي يتم إنفاقها أو تحويلها إل تلقر

والتر

ر تجاري.  ة دون متر ة زمنية قصت 
ي فتر

 
  مكان آخر ف

  .ي العمليات المالية
 
رة ف  عدم وجود اي نشاط بعد التأسيس، تليها زيادة مفاجئة وغت  متر

  ر للتوكيالت أو عمليات التفويض األخرى )عىل سبيل استخدام  المثال،االستخدام غت  المتر

 لية(. المكاتب التمثي

     رة بي ر للصناديق اإلستئمانية، أو العالقات المتضاربة أو غت  المتر االستخدام غت  المتر

 .  المستفيدين والموضي

  تيب  هو الشخصإصدار تحويالت دولية متعددة يكون المستفيد منها االعتباري أو التر

ي ذاته. 
 القانون 

 مالت الواردة والصادرة الحفاظ عىل رصيد بنكي قريب من الصفر، عىل الرغم من المعا

 المتكررة. 

  ي تم
ي دول أخرى غت  الدولة التر

 
ممارسة العمل من خالل استخدام حسابات مفتوحة ف

كة فيها.   تسجيل الشر

  إال أنه ليس اعتبارًيا،كان شخًصا طبيعًيا أو   ُمقرض )سواءتمويل مقدم من الحصول عىل 

ي أو  (االئتمان لتقديممؤسسة معروفة 
ر تجاري. بدون تفست  منطقر  متر

  القروض من أطراف ثالثة من القطاع الخاص دون أي اتفاقيات قروض  الحصول عىليتم

 داعمة أو ضمانات أو سداد فوائد منتظمة. 

 

ات مرتبطة بالعمليات:  : مؤشر
ً
 رابعا

 

 مرتبطي   دون وجود أعمال تجارية واضحة أو منطق  أن تحصل المعاملة 
بي   طرفي   أو أكتر

 تجاري. 

  وع.  ةمعاملة تجارية تشمل أفراد عائلة واحد وجود ر تجاري مشر  دون متر
 أو أكتر
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  ة أو  وجود والعميل المنفذ هو أحد مفوضي   بالتوقيع عىل الحساب،  متكررة،معاملة كبت 

كة أو األصول.  ي الشر
 
 ولكنه غت  مدرج عىل أنه يمتلك حصة مسيطرة ف

  اء  من حساب تجاري ولكن يبدو عندما يتم تنفيذ المعاملة  ،شخصيةأنه يمول عمليات شر

كة.  ي ال تتوافق مع ملف الشر
فيهية التر اء األصول أو األنشطة التر ي ذلك شر

 
 بما ف

 ي الحجم ويتم إرسالها أن ظهر بشكل دوري عندما ي
 
)المعامالت الصادرة والواردة متشابهة ف

 ،خسارة قليلة(مما يشت  إل إعادة األموال الصادرة مع  منها،إل نفس الحسابات واستالمها 

ا باسم معامالت "ت)
ً
 "(round-robinعرف أيض

  .ي لمبالغ متماثلة
ي اتجاهي   بي   العميل ووسيط مهت 

 
 تحويل األموال ف

  شخصي   اعتباريي   لهما مديرين أو مساهمي   أو مستفيدين حقيقيي   عندما يكون هناك

 .  متماثلي  

  فست  كاٍف أو سجالت عىل مسارات معقدة للمعامالت بدون تالمعاملة تنطوي عندما

 تجارية. 

 ي عملية بيع خارج السوق.  أن يتم
 
 نقل ملكية عقارية من شخص طبيغي إل شخص اعتباري ف

  .ة متعددة لسداد قرض أو رهن عقاري  استخدام مدفوعات نقدية كبت 

 ي يملكها  أو وكاالت  خيصاعقود تر  عندما تتعلق المعاملة بالحصول عىل
كات التر بي   الشر

 نفس الفرد. 

  .ا
ً
اء سلع عالية القيمة نقد  شر

  مما يؤدي إل خسارة.  المحدد،يتم سداد القرض أو الرهن العقاري قبل الموعد 
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