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االلتزام بتطبيق  املوضوع:

جميع إجراءات رفع تقارير 

(CRS.) 

 املحترم                                                                                                                               لتنفيذيا سعادة الرئيس

 املحترم                                                                                                                                              مسؤول االلتزام 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ه املتضمن اعتماد القواعد واإلجراءات اإلدارية 24/02/1439( وتاريخ 893إلى القرار الوزاري رقم )باإلشارة 

لتطبيق االتفاقية املتعددة األطراف بين السلطات املختصة في شأن التبادل التلقائي ملعلومات الحسابات املالية 

حيث أن منظمة التعاون االقتصادي ه، و 01/12/1438وتاريخ  125املصادق عليها باملرسوم امللكي رقم م/

والتنمية تقوم بتقييم دوري لجميع الدول بغرض التأكد من تطبيقها للمعايير الدولية الخاصة بتبادل املعلومات 

 للتقييم القادم املقرر في CRSالتلقائي )
ً
وباإلشارة إلى ضرورة االلتزام بتطبيق   م.6/2020/ 30(، واستعدادا

 وفقا لألنظمة ذات الصلة.  CRSير جميع إجراءات رفع تقار 

املتطلبات الواردة في ما ورد في نظام مكافحة غسل األموال والئحته  نفيدكم بضرورة االلتزام بتطبيق                 

التنفيذية فيما يتعلق بتطبيق النسبة التي يتم من خاللها تطبيق فحص امللكية املسيطرة في نظام مكافحة 

ته التنفيذية، على جميع األفراد والكيانات املمتثلة للقانون، حيث أن الفقرة )ج( من املادة غسل األموال والئح

ضمن الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل األموال نصت على اآلتي:" يجب أن تستند تدابير  2السابعة/

عرف على هوية املستفيد الت -العناية الواجبة على مستوى املخاطر وأن تتضمن بحد أدنى العناصر التالية: ج

الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق 

ومستقل ، بحيث تقتنع املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة، بأنها تعرف املستفيد الحقيقي 

 وذلك على النحو التالي:

في املئة أو أكثر من حصص الشخص  25الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على يجب تحديد هوية -1

 االعتباري واتخاذ التدابير املعقولة للتحقق من هويته.

في الحاالت التي ال تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في الفقرة السابقة، أو حيث يشتبه بأن  -2

حقيقي، تحدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على مالك الحصة املسيطرة ليس هو املستفيد ال

، إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي -كوسيلة أخيرة-الشخص االعتباري عبر وسائل أخرى ، أو يمكن اللجوء

 الذي يشغل منصب مسؤول اإلدارة العليا والتحقق منها.

اظر، أو املستفيدين أو أصناف املستفيدين وأي بالنسبة للترتيبات القانونية، يجب تحديد هوية املنش ئ أو الن -3

شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة لألنواع 

 األخرى من الترتيبات القانونية واتخاذ التدابير املعقولة للتحقق من هذه الهوية".



 

عليه، يتعين التأكيد على كافة الشركات املعنية االلتزام بما ورد أعاله من تطبيق لجميع إجراءات رفع                 

( CRSتقارير ) وفقا لألنظمة ذات الصلة . وفي حال وجود أي مالحظات أو إشكاليات فنية بما يخص  CRSتقارير 

 ي التالي:نأمل التواصل مع هيئة الزكاة والدخل مباشرة عبر البريد اإللكترون

CRS_Q@gazt.gov.sa 

 لإلحاطة والعمل بموجبه،

 تقبلوا تحياتنا،و 

اإلدارة العامة للرقابة على التأمين
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