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 مقدمة:  .1

من   ومعاقبة مرتكبيها جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهابغسل عائدات منع كشف و اململكة العربية السعودية ب تلتزم

توقيع إقرار و وسبق للمملكة  . التنفيذيةوالئحتهما خالل نظامي مكافحة غسل األموال ومكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله 

باملخدرات   غير املشروع ملكافحة االتجاراململكة اتفاقّية األمم املّتحدة  اتفاقيات على املستوى الدولي حيث وقعت

 االتفاقية م وأقّرت 2004م، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد في شهر يناير 1988 عام فيينافي واملؤثرات العقلية 

مة م، وأقّرت اتفاقّية األمم ا1999عام  يويوركفي نالدولّية لقمع تمويل اإلرهاب 
ّ
  باليرمو في ملّتحدة ملكافحة الجريمة املنظ

ة أول دولة عربي حيث تعتبر م2019في شهر يونيو عام  )فاتف(  يإلى مجموعة العمل املالاململكة  وانضمت م،2000عام 

االتفاقية  أقّرت اململكة    وعلى املستوى اإلقليمي  ،تحصل على هذه العضوية  والدولة السابعة والثالثون على مستوي العالم

عت وأقرت 1998العربية ملكافحة اإلرهاب برعاية جامعة الدول العربّية على هامش مؤتمر ُعقد في شهر أبريل 
ّ
م، ووق

مة املؤتمر اإلسالمّي ملكافحة اإلرهاب الدولي في شهر يوليو 
ّ
عت وأقّرت اتفاقّية دول مجلس  و م، و 1999اتفاقية منظ

ّ
ق

 ملجموعة العمل املالي ، و م2004حة اإلرهاب في شهر مايو التعاون لدول الخليج العربية ملكاف
ً
 مؤسسا

ً
تعد اململكة عضوا

شهدت السنوات   قدو ، م2004عام  اتف( والتي أنشئت في شهر نوفمبر ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )ميناف

األخيرة تطورات عديدة ومتقدمة على صعيد القطاع املالي الدولي، بما في ذلك الجهود املبذولة ملكافحة غسل األموال  

مجموعة متنوعة من املبادرات التي تشمل تدابير ومعايير   السعودي العربي النقد مؤسسةتبنت  حيث وتمويل اإلرهاب، 

ذات  األمن تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس  دليل صدارإ فيها بما ،هذا املجال أخرى استجابة للتطورات الدولية في

  وكذلك  ،األمن  مجلس لقرارات املحدثة لياتواآل لإلجراءات األمثل التطبيق لضمان وتمويله الصلة بمكافحة اإلرهاب

  تطبيق لضمان  املتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله  األمنتنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس   دليل إصدار

وألهمية  ،بالشكل األمثل الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله اتواآلليلإلجراءات  املالية املؤسسة

إعداد هذا الدليل؛ لدعم  ب املؤسسة قامتاملالية بالكشف واملنع لعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب،  املؤسسة

من أن تستغل كقنوات لتمرير  تهاحمايول ،االلتزامات النظاميةالحد األدنى من املالية على التقيد ب املؤسسةومساعدة 

مما سيكون له   ؛األموال وتمويل اإلرهاب وأي أنشطة إجرامية أخرى العمليات غير املشروعة الناشئة عن أنشطة غسل 

 تعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة النظام املالي في اململكة.أثره في 

 الغرض: .2

على املخاطر    القائمنهج  امل   وتبني  تطويرعلى  من قبل املؤسسة    واملرخصة  اململكةاملالية العاملة في    املؤسسةمساعدة   •

  وتاريخ  )20/م)  رقمبمتطلبات نظام مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوم امللكي  للوفاءفي ممارسة أعمالها 

، ه19/02/1439( وتاريخ  14525الصادرة بموجب قرار رئاسة أمن الدولة رقم )   ه والئحته التنفيذية05/02/1439

ه 12/02/1439وتاريخ  )21م/(ومتطلبات نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله الصادر باملرسوم امللكي رقم 

 .ه02/05/1440( وتاريخ 228) الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء  والئحته التنفيذية
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 لاللتزامات املنصوص عليها في نظام مكافحة غسل األموال والئحته   املتطلباتتمثل  •
ً
الواردة في هذا الدليل انعكاسا

 املؤسسةالتنفيذية، ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله والئحته التنفيذية، وال تشكل أي التزامات إضافية على  

 .املالية الخاضعة إلشراف املؤسسة

عد املبادئ الواردة في الدل •
ُ
الحد األدنى الذي ينبغي على املؤسسة املالية  لزامية على املؤسسة املالية، وتمثلإ يلت

بما يتناسب مع نتائج تقييم املخاطر   مةءمال  ضافيةإاملالية أن تضع تدابير  املؤسسةعلى  ينبغي إذبه،  االلتزام

 لديها. املعتمد 

  اإلطار القانوني: .3

تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها  من نظام مكافحة غسل األموال على " ( الرابعة والعشرون) املادة نصت  •

إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات املالية، واألعمال واملهن  ( د) ملهماتها ما يأتي: 

 ألحكام النظام".
ً
 غير املالية املحددة، واملنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذا

تتخذ الجهات الرقابية في سبيل   من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله على " ( الثانية والثمانون ) املادة صت ن •

تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات املالية، واألعمال   رإصدا ( 4)أدائها ملهماتها ما يأتي: 

 ألحكام النظام
ً
 ". واملهن غير املالية املحددة، واملنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذا

من الجهات   تعد " على األموال الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل  من األولىمن املادة  ( الرابعة) الفقرة  نصت •

 مؤسسة النقد العربي السعودي".  ( أ) : اآلتية املادة الجهات ه( من هذ12)  الفقرةالرقابية الواردة في 

كل في   -تعد الجهات أدناه    "  على  وتمويله  اإلرهاب  جرائم  مكافحة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من  (الرابعة)   املادة  نصت •

  النقد   مؤسسة  (4) ( من املادة )األولى( من النظام: 22من الجهات الرقابية املشار إليها في الفقرة )   -مجال اختصاصه

 ".السعودي العربي

ه املتضمن املوافقة على أن يكون مركز امللك سلمان 09/11/1436وتاريخ  (55871) األمر السامي الكريم رقم  •

ن  لإلغاثة واألعمال اإلنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى استالم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كا

 
ً
 أو أهليا

ً
 .، إليصالها إلى املحتاجين في الخارجمصدرها حكوميا

 بتشغيل  امل أن ه املتضمن 02/05/1440 وتاريخ( 226) قرار مجلس الوزراء رقم  •
ً
ؤسسة هي الجهة املختصة نظاما

نظم املدفوعات والتسوية املالية وخدماتها في اململكة، ومراقبتها، واإلشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات 

 .والتراخيص بحسب املعايير التي تطبقها املؤسسة في هذا الشأن

 التعريفات: .4

وتاريخ  (20م/) رسوم امللكي رقم نظام مكافحة غسل األموال الصادر بامل: نظام مكافحة غسل األموال •

 ه.05/02/1439

ائم اإلرهاب وتمويله •  (21م/) نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله الصادر باملرسوم امللكي رقم : نظام مكافحة جر

 ه.12/02/1439وتاريخ 

http://www.aml.gov.sa/ar-sa/RulesAndRegulations/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%BA%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84.pdf
http://www.aml.gov.sa/ar-sa/RulesAndRegulations/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87.pdf
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بموجب  الصادرة    الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل األموال:  لالالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل األموا •

 ه.19/02/1439( وتاريخ 14525قرار رئاسة أمن الدولة رقم ) 

ائم اإلرهاب وتمويله • الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم اإلرهاب   : الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة جر

 ه.02/05/1440 ( وتاريخ228وتمويله الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) 

 مؤسسة النقد العربي السعودي.املؤسسة:  •

مركز وطني يتلقى البالغات واملعلومات والتقارير املرتبطة بغسل األموال وجريمة اإلدارة العامة للتحريات املالية:  •

 ملا في نظام مكافحة غسل األموال 
ً
والئحته التنفيذية  تمويل اإلرهاب أو الجرائم األصلية أو متحّصالت الجريمة وفقا

ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله والئحته التنفيذية، وتحليل ودراسة هذه البالغات والتقارير واملعلومات،  

وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات املختّصة، بشكٍل تلقائي أو عند الطلب، وترتبط اإلدارة العامة للتحريات املالية 

استقاللية عملية كافية، ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة برئيس أمن الدولة، وتتمتع ب

 للتحريات املالية.

نشئت في عام ) منظمة حكومية دولية  مجموعة العمل املالي )فاتف(: •
ُ
دول مجموعة  من قبلفي باريس م ١٩٨٩أ

تتمثل مهام مجموعة العمل املالي في وضع املعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية  ،السبع( 

التسلح والتهديدات األخرى ذات الصلة بنزاهة   انتشاروالتشغيلية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل 

 النظام املالي الدولي. 

 : اآلتية كل من يزاول أي من األعمال التجارية أو املهنيةدة: عمال واملهن غير املالية املحداأل  •

 أعمال السمسرة العقارية وذلك عند الدخول في عالقات بيع وشراء عقارات بشتى أنواعها.  (أ) 

أعمال التجارة في الذهب أو األحجار الكريمة أو املعادن الثمينة لدى دخولها في معامالت نقدية مع عميل بقيمة   (ب) 

أكانت العملية تّمت على صورة معاملة واحدة أم على عدة معامالت تبدو  ءً سواألف ريال سعودي أو أكثر،  50

 كانت من خالل مؤسسات فردية أو شركات تجارية. ءً سوامتصلة، 

وأي شخص يقدم خدمات قانونية أو خدمات محاسبية خالل ممارسته ملهنته، وذلك لدى قيامهم   املحامون  (ج) 

 بإعداد املعامالت أو تنفيذها أو القيام بأي من األنشطة اآلتية: 

 ؛ شراء أو بيع العقارات .1

 ؛ ساباته املصرفية أو أصوله األخرى إدارة أموال العميل بما فيها ح .2

 ؛ و تنظيم االكتتابات املتعلقة بهاارة أشخاص اعتباريين أو ترتيب قانوني، أتأسيس أو تشغيل أو إد .3

 . بيع أو شراء الشركات التجارية  .4

تتألف من شركة أو أي نوع آخر من األشخاص االعتباريين أو الطبيعيين   محلية مجموعةهي املالية:  املجموعة •

الذين يمارسون سيطرة على باقي املجموعة، ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي املجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة 

 إلى جنب مع الفروع أو الشركات التابعة الخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة
ً
غسل األموال    على املجموعة، جنبا

 على مستوى املجموعة. وتمويل اإلرهاب 

 )أو أكثر( من األنشطة أو العمليات املالية التالية:   املؤسسة املالية: •
ً
 كل من يزاول ملصلحة العميل أو نيابة عنه واحدا

http://www.aml.gov.sa/ar-sa/RulesAndRegulations/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%BA%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84.pdf
http://www.aml.gov.sa/ar-sa/RulesAndRegulations/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%BA%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84.pdf
http://www.aml.gov.sa/ar-sa/RulesAndRegulations/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%BA%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84.pdf
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2997001-1d2c-4113-b322-a9fa01631039/1
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 ؛ 1، بما في ذلك خدمات املصارف الخاصةالقابلة للدفع من العموم قبول الودائع وغيرها من األموال (أ) 

 ؛ التمويلي أو أي أنشطة تمويل أخرى  اإليجاراإلقراض أو  (ب) 

 ؛ خدمات تحويل النقد أو القيمة (ج) 

والشيكات، والبطاقات مسبقة الدفع إصدار وإدارة أدوات الدفع )مثل بطاقات االئتمان وبطاقات الحسم  (د) 

 ؛ ت املصرفية والعملة اإللكترونية( والشيكات السياحية وأوامر الدفع والحواال 

 ؛ ان أو غيرها من الضمانات املاليةالضمت خطاباإصدار  (ه) 

 أنشطة التداول في األوراق املالية التالية:  (و) 

 ؛ وغيرها من األدوات  الشيكات والكمبياالت .1

 ؛العمالت .2

 ؛ أسعار الفائدة واملؤشرات املاليةأدوات صرف العملة، و  .3

 ؛ قابلة للتداول واملشتقات املاليةاألوراق املالية ال .4

 املستقبلية للسلع األساسية.العقود  .5

 ؛ نشاط تبديل العمالت األجنبية   (ز) 

 ؛ املالية وتقديم الخدمات املاليةاملشاركة في إصدار األوراق  (ح) 

 ؛ اق املالية نيابة عن أشخاص آخرينحفظ وإدارة النقد أو األور  (ط) 

 وكيلإبرام عقود حماية و/أو ادخار وغيرها من أنواع التأمين املتعلقة باالستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو  (ي) 

والئحته  التعاوني لعقد التأمين أو أي منتجات تأمين أخرى منصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين

 ؛ التنفيذية

 عن  (ك) 
ً
 شخص آخر. استثمار األموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة

أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، وال ينتسب إلى مجموعة    ةمسجل  مالية  مؤسسةبنك أو  :  بنك صوري •

 مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.

، واملدير املالي، ومديري اإلدارات أو نوابهمتشمل العضو املنتدب والرئيس التنفيذي واملدير العام اإلدارة العليا:  •

الرئيسية واملسؤولين عن وظائف إدارة املخاطر واملراجعة الداخلية وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  

 .وأي مناصب أخرى تحددها املؤسسة، في املؤسسة املالية، ومن في حكمهم

أو رئيس   نوابهمأو تشمل العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي أو املدير العام منصب مسؤول اإلدارة العليا:  •

 الرئيس ي.  ى العمليات أو املدير املالي أو االكتوار 

  ون ، واملوظفيون التنفيذ لون واملسؤو أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه،  املؤسسة املالية:منسوبو  •

 الذين يعملون من خالل طرف ثالث.   ون ، واملوظفون ( واالستشاريون ومتعاقد ون )رسمي

 
1  

ُ
 للعالقة ليؤّمن الصلة بين العميل واملؤسسة املالية ويسّهل استخدام   العمالءعين املؤسسة املالية لهؤالء  خدمات املصارف الخاصة املقدمة إلى العمالء الذين يتمتعون بثروات عالية. وت

ً
 أو مديرا

ً
 خاصا

ً
موظفا

 من السّرية وبالتالي تكون الخدمات ا  كبيرة،العميل ملجموعة واسعة من الخدمات واملنتجات املالية التي عادة ما تتضمن عمليات معقدة ومبالغ 
ً
لخاصة أكثر عرضة من ويطلب مثل هؤالء العمالء مستوًى عاليا

 . أو تمويل إرهاب وانتشار التسلح غيرها ألنشطة غسل األموال
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 املالية بأي من األعمال التالية: مع املؤسسة  -أو يشرع في القيام-من يقوم العميل:  •

 ؛ أو فتح حساب له  ترتيب أو إجراء عملية أو عالقة عمل (أ) 

 ؛ على عملية أو عالقة عمل أو حسابالتوقيع  (ب) 

 ؛ تخصيص حساب بموجب عملية ما  (ج) 

 ؛ التزامات بموجب عملية ماقوق أو  تحويل حساب أو ح (د) 

 األذن له بإجراء عملية أو السيطرة على عالقة عمل أو على حساب.   (ه) 

 ويرغب بإجراء عملية من خاللها.  مع املؤسسة املالية قائمة عالقة عمل ال تربطه الذيعميل عارض )عابر(:  •

، املتعلقة باألنشطة  واملؤسسة املاليةالتي تنشأ بين العميل  أو املحدداملستمر العالقة ذات الطابع عالقة العمل:  •

 والخدمات التي تقدمها له. 

 الشخص ذو الصفة الطبيعية أو ذو الصفة االعتبارية املنتفع من عالقة العمل مع املؤسسة املالية. املستفيد:  •

الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير املستفيد الحقيقي:  •

املالية أو أي شخص   املؤسسةمباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي ُتجرى املعاملة نيابة عنه، أو على 

 اعتباري آخر. 

التي   لعما أل ابأي من و الشروع املخول بصفة نظامية للقيام أ الشخص  الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل:  •

 يجوز للعميل ممارستها، كالشخص املفوض أو الوكيل الشرعي. 

الشخص املكلف بمهمات عامة عليا في اململكة أو دولة أجنبية أو مناصب الشخص السياس ي املعرض للمخاطر:  •

 ويشمل ذلك املناصب أو الوظائف التالية:  ،إدارية عليا أو وظيفة في إحدى املنظمات الدولية

رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو املسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين،   (أ) 

 ؛ البارزون في األحزاب السياسية  وكبار املسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، واملسؤولون 

 املنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس اإلدارة، أو أي وظيفة مماثلة.  و ر يرؤساء ومد (ب) 

أي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياس ي املعرض أفراد عائلة الشخص السياس ي املعرض للمخاطر:  •

 إلى الدرجة الثانية من القرابة. 
ً
 للمخاطر برابط الدم أو الزواج وصوال

أي شخص طبيعي يشترك باالستفادة مع شخص مخاطر: الشخص املقرب من الشخص السياس ي املعرض لل •

كيان اعتباري أو ترتيب قانوني أو تربطه به عالقة عمل وثيقة،   فيسياس ي معرض للمخاطر من خالل شراكة حقيقية  

 شخص سياس ي 
ً
أو هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني أو ترتيب قانوني يملكه أو يسيطر عليه فعليا

 معرض للمخاطر.

مخاطر غسل   كافة التدابير واإلجراءات والضوابط التي تتخذها املؤسسة املالية للتخفيف من تدابير الوقائية:ال •

 .وانتشار التسلح األموال وتمويل اإلرهاب

عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو املستفيد الحقيقي، التي تمكن املؤسسة تدابير العناية الواجبة:   •

 مدى تعرضها للمخاطر. تقويماملالية من 

تطبيق التدابير الوقائية على نحو مخفف ومبسط يتوافق مع مخاطر غسل األموال وتمويل  التدابير املبسطة:  •

بسطة امل الواجبة عنايةال، وتشمل اتخاذ تدابير أو عالقة العمل يقياإلرهاب التي يشكلها العميل أو املستفيد الحق
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للتعرف والتحقق من العميل، وتطبيق أسلوب مبسط للرقابة، واتخاذ أي تدابير أو إجراءات أخرى مبسطة تحددها 

 املؤسسة املالية في سياستها وإجراءاتها.

عند ارتفاع مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتشمل  اتخاذ املؤسسة املالية لتدابير إضافية التدابير املعززة:  •

، واتخاذ إجراءات رقابية  أو املستفيد الحقيقي املعززة للتعرف والتحقق من العميل الواجبة اتخاذ تدابير العناية

  إضافية، واتخاذ أي تدابير أو إجراءات أخرى تحددها املؤسسة املالية في سياستها واجراءاتها.

تتضمن كل تصرف في األموال أو املمتلكات أو املتحصالت النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل املثال ال  العملية:  •

 أو  
ً
 عقاريا

ً
 لقرض أو رهنا

ً
 أو تمديدا

ً
الحصر: اإليداَع، السحَب، التحويَل، البيَع، الشراَء، اإلقراَض، املبادلة أو قرضا

 لألموال ب
ً
 أو تحويال

ً
 أو سندات أو أي أدوات مالية هبة أو تمويال

ً
أي عملة، نقًدا أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهما

 أخرى، أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال اإليداع اآلمن، أو كل تصرف آخر في األموال. 

ا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتالكها األموال:  • سواء أكانت مادية  -األصول أو املوارد االقتصادية أو املمتلكات أيًّ

والوثائق والصكوك واملستندات والحواالت وخطابات -أو غير مادية منقولة أو غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة

ا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل اململكة أو خارجها. ويشمل ذلك النظم اإللكترونية أو الرقمية،  االعتماد أيًّ

ية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع األوراق التجارية واملالية، أو أية واالئتمانات املصرفية التي تدل على ملك

 فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج عن هذه األموال. 

اقبة عملية • عمالء املؤسسة املالية أو املستفيد العرض ي _العميل العارض جميع العمليات التي يجريها متابعة  :املر

 كشف أي عمليات غير طبيعية.  رصد و بهدف  وذلك ، املؤسسة املاليةأو موظفو  )العابر(_

العملية التي يتوافر لدى املؤسسة املالية أسباب معقولة لالشتباه بارتباطها بجريمة غسل العملية املشتبه بها:  •

 أموال أو تمويل إرهاب أو جريمة أصلية أو متحصالت جريمة بما في ذلك محاولة إجراء العملية.

وعالقة العمل والتعامالت  العملياتواملتعلقة ب وااللكترونيةورقية الوالتقارير  املستندات والوثائق: السجالت •

والصفقات التجارية والنقدية سواًء أكانت محلية أم خارجية بما فيها املستندات والوثائق التي يتم الحصول عليها 

ت تساهم في تفسير العمليات املالية والتجارية بموجب تدابير العناية الواجبة/املعززة/املخففة وأي مستندا

 والنقدية. 

  الشخص  ما لم يختر، الصفة االعتباريةأو الصفة الطبيعية،  ولشخص ذلمحل اإلقامة العام العنوان الوطني:  •

 
ً
 خاصعنوانا

ً
 -بحسب األحوال –لتلقي االشعارات والتبليغات ونحوها، ويعد عنوان محل اإلقامة العام أو الخاص  ا

 تترتب عليه جميع االثار النظامية. 
ً
 معتمدا

ً
 الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنوانا

نش ئ للمعلومات أو البيانات التي تعتمد عليه املؤسسة املا هو املصدر املوثوق: •
ُ
 . لية للتعرف على العميلاملصدر امل

الجهة التي تستعين بها املؤسسة املالية لتنفيذ تدابير العناية الواجبة على أن تكون مؤسسة مالية الطرف الثالث:  •

 عمال واملهن غير املالية املحددة. أخرى أو أي من أصحاب األ 

هي العالقة بين مؤسسة مالية مراسلة ومؤسسة متلقية من خالل حساب أو أي خدمات أخرى  العالقة املراسلة:  •

مرتبطة به مثل إدارة النقد والتحويل املالي الدولي ومقاصة الشيكات وخدمات الصرف األجنبي والتمويل التجاري  

ألجل معامالت األوراق املالية  وإدارة السيولة واإلقراض على املدى القصير. ويشمل ذلك العالقة املراسلة الناشئة

 أو تحويل األموال. 
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هي حسابات اإليداع تحت الطلب التي تفتحها مؤسسة مالية أجنبية لدى مؤسسة مالية حسابات الدفع املراسلة:  •

نحو ذلك الحساب. ويتمتع العمالء األجانب بسلطة التوقيع على    امحلية لتوجيه الودائع والشيكات الخاصة بعمالئه

على املؤسسات املالية قبول هذا   ، يحظريالحساب مما يخّولهم القيام بأنشطة أعمال عادية على املستوى الدول

 النوع من الحسابات. 

 عن آمر التحويل يجري من خ التحويل البرقي: •
ً
اللها إيصال مبلغ مالي إلى معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابة

 مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل واملستفيد هما الشخص نفسه. 

 جريمة غسل األموال:  مفهوم .5

وال يلزم إلدانة الشخص في جريمة غسل األموال، أو  تعد جريمة غسل األموال جريمة ُمستقلة عن الجريمة األصلية، 

ارتكبت الجريمة األصلية داخل  سواءً  ،األصليةلغرض اعتبار األموال متحصالت جريمة، إدانته بارتكاب الجريمة 

ُيتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل األموال من خالل الظروف  اململكة أو خارجها، و 

 جريمة غسل األموال كل من قام بأي من األفعال اآلتية: و  املوضوعية والواقعية للقضية.واملالبسات 
ً
 يعد مرتكبا

بأنها من متحّصالت جريمة؛ ألجل إخفاء املصدر   العلمأو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع  األموالتحويل  .1

غير املشروع لتلك األموال أو تمويهه، أو ألجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي 

 ؛موال لإلفالت من عواقب ارتكابهاتحّصلت منها تلك األ 

 ؛ غير مشروع مصدرهابأنها من متحصالت جريمة أو  العلمأو حيازتها أو استخدامها، مع   األموالاكتساب  .2

، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق  األموالإخفاء أو تمويه طبيعة   .3

 ؛بأنها من متحصالت جريمة العلماملرتبطة بها، مع 

، أو االشتراك في ارتكابها أعاله ( 3( و) 2( و)1ل املنصوص عليها في الفقرات ) الشروع في ارتكاب أي من األفعا .4

بطريق االتفاق أو تأمين املساعدة أو التحريض أو تقديم املشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو  

 التواطؤ أو التستر أو التآمر. 

 جريمة غسل األموال إذا ارتكب باس
ً
مه أو لحسابه أي من األفعال الواردة أعاله،  وُيعد الشخص االعتباري مرتكبا

وذلك مع عدم اإلخالل باملسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه 

  املفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.

 
ً
 راحل وهي كالتالي: ما تمر عمليات غسل األموال بثالث م عادة

إدخال األموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام هي مرحلة يتم فيها توظيف أو  :  اإليداع أو اإلحالل .1

 ،شروعة في النظام املالي بطريقة ال تثير االنتباهاملالهدف منها إيداع النقد الناتج عن األنشطة غير املالي، 

العميل أو الشخص الذي يتصرف نيابة عن  مزاولةخالل  املالية منويتم ذلك عادة عن طريق املؤسسة 

شراء و صرف العمالت، و  ،بما فيها قبول اإليداعات النقدية املالية والعمليات األنشطةأي من  العميل

أن تقوم املؤسسة املالية باتخاذ تدابير  دون  ؛الحماية و/أو االدخار تمويل أو عقود  عقود إبرامو  ،أسهم

 . األموالمخاطر غسل  وقائية كافية تحميها من
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الهدف منها التمويه عن األصل غير  ، قل األموال بغرض إخفاء أصلهاتحويل ونهي مرحلة يتم فيها التغطية:  .2

إرسال حواالت برقية إلى مؤسسة مالية  ويشمل ذلك ،الشرعي لألموال التي تم إدخالها في النظام املالي

الحماية و/أو االدخار   وثيقةعقد التمويل أو إلغاء  إلغاءأخرى، وشراء وبيع االستثمارات، واألدوات املالية،  

 .، أو االستثمارات الوهمية أو الخطط التجارية2خالل فترة السماح 

بحيث يصبح من الصعوبة التمييز    ،االقتصاد  في  أخرى األموال مرة  دخال  إإعادة  وهي مرحلة يتم فيها  الدمج:   .3

ودمجها   غير املشروعة بهدف إضفاء الشرعية على األموال بينها وبين األموال ذات املصدر املشروع، وذلك

املالية  شراء األصول شراء األموال بما فيها  خالل  وذلك من بصورة مشروعة في االقتصاد املحلي أو العاملي،

 . في العقارات  االستثمار أوأو األسهم أو السلع الثمينة 

 جريمة تمويل اإلرهاب: مفهوم .6

 ملشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير  
ً
ُيقصد بالجريمة اإلرهابية كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذا

مباشر، يقصد به اإلخالل بالنظام العام، أو زعزعة أمن املجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، 

إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو  ، أو أحكامهأو تعطيل النظام األساس ي للحكم أو بعض 

االقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو االمتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في  

بأي  هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام _بطبيعته أو سياقه_موته، عندما يكون الغرض 

املذكورة أو التحريض عليها. راض غواأل إلى املقاصد  ُتؤدي أو التهديد بتنفيذ أعمال  ،عمل أو االمتناع عن القيام به

وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات اململكة في أي من االتفاقيات أو البروتوكوالت الدولية املرتبطة 

 _ باإلرهاب أو تمويله 
ً
االتفاقية الدولية لقمع تمويل  ملحقأو أي من األفعال املدرجة في _  فيهاالتي تكون اململكة طرفا

رهابية أو ملصلحة كيان إرهابي أو شخص  اإل . وتتحقق جريمة تمويل اإلرهاب بتوفير أموال الرتكاب الجريمة اإلرهاب

 إرهابي، بما في ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه. 

 ن ما يميز العمليات ذات الصلة بتمويل اإلرهاب عن العمليات ذات الصلة بغسل األموال ما يلي:  إ

تستخدم لتمويل األنشطة أن العمليات الصغيرة بما في ذلك التحويالت املصرفية وصرف العمالت يمكن أن   .1

 ؛ اإلرهابية

  وبالتالي يكون من الصعب  ،مشروع من املمكن تمويل اإلرهابيين باستخدام أموال يتّم الحصول عليها بشكل .2

  تحديد املرحلة التي أصبحت فيها األموال املشروعة  على املؤسسة املالية
ً
مستخدمة لتمويل عمليات   أمواال

اإلرهابية من مصادر مشروعة و/أو    العمليات  لتمويل  مصادر  على  الحصول   اإلرهابيإرهابية، حيث يستطيع  

   غير مشروعة.

الداخلية ال تركز فقط على املعامالت ذات القيمة    واملتابعة  على املؤسسة املالية أن تضمن أن أنظمة الرقابة  ينبغي  لذا

مؤشرات خاصة بتمويل اإلرهاب والبحث عن العمليات التي ليس لها غرض  أنظمة الرقابة في  وأن تدرج ، الكبيرة

تصادي واضح. إضافة إلى تطبيق الضوابط واإلجراءات الفعالة ملعرفة العميل والتحقق منه ومراقبة العمليات اق

 
 التنظيميةالالئحة من  26املادة رقم وتقييم مدى مالءمتها، بحيث يمكن للعميل خالل هذه الفترة إرجاع وثيقة التأمين ) مراجعة وثيقة التأمينالفترة الزمنية التي يمكن للمستفيد خاللها  2

 . ( لسلوكيات سوق التأمين

https://www.un.org/ar/counterterrorism/legal-instruments.shtml
https://www.un.org/arabic/documents/GARes/54/A_RES_54_109.pdf
https://www.un.org/arabic/documents/GARes/54/A_RES_54_109.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/InsuranceRulesAndRegulations/II_4600_C_InsuraMarketCode_Ar_1429_09_16_V2.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/InsuranceRulesAndRegulations/II_4600_C_InsuraMarketCode_Ar_1429_09_16_V2.pdf
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بشكل مستمر واالبالغ عن العمليات املشتبه بها؛ لضمان عدم إساءة استخدام النظام املالي في اململكة لتمويل 

 اإلرهابيين أو املنظمات اإلرهابية أو األعمال اإلرهابية. 

 :املؤسسة املاليةالحوكمة ومسؤوليات  .7

املنهج القائم  وتبني  ملتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب عن التنفيذ الفعال املؤسسة املالية مسؤولة إن 

إلى   ظرتن، وينبغي على املؤسسة املالية أن ال    هاالتي تواجهتخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب  لعلى املخاطر  

املالية، ولكن كجزء من   ةمة واالحتياجات األخرى في املؤسسة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بمعزل عن األنظمكافح

ينبغي أن  املالية  املؤسسةوبالتالي فإن مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في  لها؛استراتيجيات إدارة املخاطر الشاملة 

نتائج  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي يتم وضعها مبنية على  وضوابطيضمنان أن سياسات وإجراءات 

على مستوى    ولضمان فاعلية استراتيجية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاباإلرهاب  مخاطر غسل األموال وتمويل  

والسياسات   إيجاد اآللياتو   وتحديثها من وقت آلخر  تمربشكل مس  إدارة املخاطرعملية  مراجعة    املؤسسة املالية ينبغي

  على علم ودراية كافية بكامل  موظفي املؤسسة املاليةمن أن  ، والتأكدللتخفيف  من املخاطر املناسبة واإلجراءات

 ط الداخلية، ويعملون على تطبيقها. والضواب متطلبات السياسات واإلجراءات

 
ً
 :اإلدارة مجلس /أوال

مكافحة غسل األموال وتمويل   بمتطلبات مسؤولية عامة عن ضمان االلتزام في املؤسسة املالية مجلس اإلدارة يتحمل

أن تتوافق الرقابة التي يمارسها املجلس فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل   ينبغياإلرهاب. وفي هذا الصدد، 

على  ينبغي. كما املؤسسةالصادرة عن  للحوكمةاإلرهاب مع أفضل املمارسات الدولية، بما في ذلك املبادئ التوجيهية 

محاضر اجتماعات املجلس )أو لجان   املجلس التأكد من وجود أدلة موثقة على وظيفته الرقابية، على سبيل املثال، في

 : املجلس(. وتشمل املسؤوليات الرئيسية للمجلس على سبيل املثال ال الحصر ما يلي

ضمان أن يتم تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب في املؤسسة املالية بشكل دقيق وشامل لجميع  (أ) 

 ؛إلدارة املخاطر التي تتعرض لها ات املناسبةسياسال لوضع التي تواجه املؤسسة املالية املخاطر

 ؛ علية تطبيقهاالداخلية للتخفيف من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وضمان فاالسياسة اعتماد  (ب) 

الئمة؛  م وأدواتأنظمة كذلك توفير امليزانية واملوارد الكافية بما في ذلك توفير موظفين مناسبين ومؤهلين، و  (ج) 

واإلجراءات والضوابط الداخلية بما يتناسب مع املخاطر املحددة   ساتلضمان التطبيق الفعال للسيا

 ؛ غسل األموال وتمويل اإلرهابكافحة مل

في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لجميع سنوي والالتدريب املستمر  متابعة تنفيذ برامج (د) 

 ؛اء مجلس اإلدارة واإلدارة العلياأعضتدريب املوظفين، بما في ذلك 

عالية املستمرة  بحيث يتمكن مجلس اإلدارة من مراقبة الف املستقلآليات مناسبة للتدقيق  ضمان وضع (ه) 

 ؛ للضوابط الداخلية

عندما ال يتمكن فرع أو شركة فرعية تابعة في بلد أو إقليم ما من تنفيذ  ح بأي انتهاكات اسمال عدمضمان  (و) 

حسب ما هو وارد في نظام مكافحة غسل األموال والئحته  متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

القوانين واللوائح أو غيرها من   التنفيذية ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله والئحته التنفيذية كون 
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  وينبغي التدابير املحلية في ذلك البلد ضعيفة أو ال تسمح بتطبيق اإلجراءات املناسبة بمكافحة غسل األموال.  

 ؛ بشكل عاجل ةاتخاذ اإلجراءات املناسب اإلدارةعلى مجلس 

املجموعة   استالم تقارير منتظمة وشاملة عن مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تواجه ضمان (ز) 

 :املؤسسة املالية، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر  املالية أو

ملعالجة نتائج عمليات املراجعة املستقلة )سواء الداخلية أو   ؛خطط العمل التصحيحية، إن وجدت •

، وتقارير الفحص الواردة  أو مالحظات إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخارجية( 

 ؛ افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابكبمتطلبات م  املؤسسة املالية  التزاممدى  م  بشأن تقيي  املؤسسةمن  

التطورات والتحديثات في أنظمة ولوائح مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وانعكاساتها، إن  •

 ؛ على املؤسسة املالية وجدت،

 ؛ على املؤسسة املالية ةالعالية والتأثيرات املحتمل مخاطر غسل األموال وتمويل االرهابتفاصيل  •

املتعلقة بقرارات مجلس األمن الخاصة  العقوبات املالية جراءاتإتفاصيل خاصة عن تطبيق وتنفيذ  •

باملدرجين على قوائم اإلرهاب، أو املتعلقة بمكافحة انتشار التسلح، أو القرارات املبلغة عن طريق  

 .  املؤسسة

 
ً
 : العليا اإلدارة /ثانيا

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في   االلتزام بمتطلباتومراقبة  املستمراإلدارة العليا مسؤولة عن التنفيذ 

 وتشمل املسؤولية الرئيسية لإلدارة العليا على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:  املؤسسة املالية،

تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب الناشئة عن املنتجات أو الخدمات الجديدة   (أ) 

 ؛ أو العمالء وقنوات التوزيع

افحة كمل  وضوابط  سياسات وإجراءاتوضع برنامج ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يشمل وضع    (ب) 

وتطويرها بما يتالءم مع ما يستجد من وسائل وصور وأساليب حديثة في  ، غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ 

 ؛ اإلرهابالداخلية للتخفيف من مخاطر غسل األموال وتمويل  اإلجراءات والضوابطاعتماد  (ج) 

مناسبة  ةإنشاء آليطريق  عنسنوي( بشكل  أدنى)بحد  مراجعة السياسات واإلجراءات بشكل دوري  (د) 

للمراجعة الدورية لسياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الرئيسية لضمان استمرار 

املالية ومعالجة املخاطر الجديدة   املؤسسةبما يتماش ى مع التغييرات في منتجات وخدمات  فاعليتها

 ؛ نشطة غسل األموال وتمويل اإلرهابوالناشئة في أ

إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل   جميع التوصيات الهامة الصادرة عنبشأن اتخاذ إجراءات  (ه) 

مكافحة غسل األموال وتمويل  ب بمدى االلتزاموالجهات الرقابية فيما يتعلق  املدقق املستقلو اإلرهاب 

 ؛ اإلرهاب

لمسائل املتعلقة بمكافحة غسل لوفي الوقت املناسب    ،الصلةذات    الكافية  املعلوماتتزويد مجلس اإلدارة ب (و) 

 ؛ األموال وتمويل اإلرهاب
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مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  بااللتزام ؤولي إدارة يب املناسب واملتخصص ملسالتدر  توفير (ز) 

 ؛لضمان أداء واجباته بفعالية سنوي والعاملين في هذا املجال على أساس 

للموظفين في املؤسسة املالية لتمكينهم من الحصول على املعرفة الكافية لفهم    مستمر  برنامج تدريب  إيجاد (ح) 

 ؛ واالضطالع بمسؤولياتهم املتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

والتدقيق املستقل بشكل مناسب من حيث مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بوظائف االلتزام  دعم (ط) 

األشخاص واألنظمة التقنية واملعلومات وامليزانية لتنفيذ وإدارة ومراقبة متطلبات برنامج مكافحة غسل 

 ؛ األموال وتمويل اإلرهاب بشكل فعال

 متابعة تنفيذ التعليمات والتعاميم الصادرة عن املؤسسة بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  (ي) 

 
ً
 املؤسسة املالية:  و موظف /ثالثا

سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل  بتطبيق مااللتزا مسؤوليةاملؤسسة املالية  ويتحمل موظف

 اإلرهاب، بما في ذلك: 

وأن يكونوا مدركين بضرورة   ،مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وإجراءات اتباع وتنفيذ سياسات (أ) 

 ؛ واملبادئ التوجيهية املعمول بها في هذا املجال  واألدلة واللوائحالتزامهم باألنظمة 

بنفسه وفق  افي الوقت الذي يجب على العميل القيام به نيابة عن العميل اتضمان عدم اتخاذ أي إجراء (ب) 

 ؛ التعليمات الداخلية 

 إلجراءات العمل الداخلية للمؤسسة املالية   (ج) 
ً
األنظمة    وبما ال يخالفااللتزام بتنفيذ مهام العمل اليومية وفقا

 ؛والتعليمات ذات العالقة

 أسباب معقولة لالشتباه  وجود  عندااللتزام بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  الفوري ملسؤول  اإلبالغ   (د) 

 ؛ ملية غسل أموال أو تمويل اإلرهاب بع

أخر، أو أن املعامالت تعلق بالعميل أو أي عميل  يوجود اشتباه  عن  عدم اإلفصاح أو التلميح بأي معلومات   (ه) 

 ؛ قيد التحقيق إما داخلًيا أو خارجيا

أن تكون بما اتخاذ اإلجراءات املناسبة التي تضمن أنه في حال طلب الحصول على معلومات من العميل  (و) 

 ؛ يضمن عدم التلميح له

 التحقيقات املرتبطة بعملية غسل األموال وتمويل اإلرهاب.   في كاملةالساعدة املتقديم  (ز) 

 اإلطار العام: .8

تم تطوير املبادئ الواردة في الدليل بما يتوافق مع املتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل األموال والئحته 

مبادئ إرشادية و  متطلبات تهدف لوضعالتنفيذية، ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله والئحته التنفيذية؛ التي 

تحت   املبادئإجراءات فعالة ملنع استخدام النظام املالي في اململكة ألغراض غسل األموال وتمويل االرهاب، وتقع هذه و 

 العناوين التالية: 

 ؛ خاطر غسل األموال وتمويل اإلرهابتقييم م •

 ؛ املخاطرالسياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف   •
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 ؛ تدابير العناية الواجبة  •

 ؛ املعززة الواجبة تدابير العناية •

 ؛ املبسطة  الواجبة تدابير العناية •

 ؛ حفظ السجالت •

 ؛ لعمليات واألنشطةمراقبة ومتابعة ا •

 ؛بالغ عن العمليات املشتبه بهااإل  •

 ؛ افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابمكب االلتزام إدارة ترتيبات •

 ؛ التدقيق املستقل  وظيفة •

 ؛ افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابالتدريب في مجال مك •

 ؛ معايير التوظيف واملتابعة •

 ؛ عالقة املراسلة •

 التحويل البرقي.  •

مع طبيعة وحجم  تناسبينهج القائم على املخاطر تبنى املو  دتقوم املؤسسة املالية بإعدابناًء على املتطلبات أعاله، 

 :  اآلتية راحلعبر الخطوات وامل لمنهجإعدادها ل  ويكون  هاأعمال

 ؛ل وعالقات العمل، وأي مخاطر أخرى الخطوة األولى: التعرف على املخاطر الكامنة لألعما •

 ؛ ملؤسسة املالية على تحمل املخاطرالخطوة الثانية: تحديد مدى قدرة ا  •

 ؛ بناًء على نتائج تقييم املخاطرر تطوير تدابير وقائية للتخفيف من املخاطوضع و الخطوة الثالثة:   •

 ؛قية بعد تطوير التدابير الوقائيةالخطوة الرابعة: مراجعة املخاطر املتب  •

 ؛بير الوقائية للتخفيف من املخاطرالخطوة الخامسة: تنفيذ التدا •

 الخطوة السادسة: مراجعة وتحديث النهج املبني على أساس املخاطر. •

ملالية ُمتغيرة ومتجددة بمرور الوقت مع تطوير منتجات أو ممارسات عمل  لها املؤسسة ا  تتعرض التياملخاطر  إن

نهج القائم جديدة، أو وسائل جديدة لتقديم الخدمات أو املنتجات أو العمليات؛ وعليه ينبغي إعادة تقييم وتحديث امل

ملؤسسة املالية تحديد فترة  وعلى ا   على املخاطر عند تغير عوامل الخطر املرتبطة باملؤسسة املالية بشكل دوري ومتجدد.

 سنتين، أو عند تغير عوامل املخاطر. كل أدني تحديث املنهج القائم على املخاطر بحد 

 دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:  .9

:
ً
 تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب:  أوال

هو قيامها بتقييم وفهم وتوثيق مخاطر غسل   القائم على املخاطر  الخطوة الرئيسية للمؤسسة املالية في تبني املنهج إن

الضعف التي من املمكن أن تستغل لتمرير عمليات غسل األموال وتمويل   مواطناألموال وتمويل اإلرهاب لديها، وتحديد 

 وينبغي أن يكون تقييم املخاطر شامال وأن يتضمن تحليل للمخاطر الناشئة عن:  اإلرهاب.

 ؛ د الحقيقيستفي العمالء وامل



دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب                                                                                                                  15      

 

 ؛ تجات والخدمات والعمليات املقدمة طبيعة املن 

 ؛ داخل اململكة الدول أو املناطق الجغرافية

 ؛ واملنتجات قنوات تقديم الخدمات

 عوامل الخطر األخرى. 

إلى تشجيع املؤسسة املالية على القيام بتقليص املخاطر عن طريق اقصاء خدمات معينة أو   تّهدفال  الدليل مبادئن إ

على املؤسسة املالية التعامل مع العمالء وعالقات  ُيحظر ال حيث بهم،فئة معينة من العمالء الرتفاع املخاطر املرتبطة 

تتناسب   وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من املخاطروإنما ينبغي أن تقوم املؤسسة املالية بتطوير  ؛  ةالعمل عالية الخطور 

 مع نتائج تقييم املخاطر التي قامت باعتماده. 

من نظام مكافحة جرائم  ( الثالثة والستون ) واملادة  ،من نظام مكافحة غسل األموال  ( الخامسة) وقد تضمنت املادة 

الئحته التنفيذية االلتزامات التي تقع على عاتق املؤسسة املالية لتقييم  املادة )السادسة عشرة( من اإلرهاب وتمويله و 

 مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

على املؤسسة املالية اتخاذ الخطوات املناسبة واملالئمة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديها  1-1

،
ً
وأن تقوم  على أن تتناسب طبيعة عملية تقييم املخاطر ونطاقها مع طبيعة أعمال وحجم املؤسسة املالية وتوثيقها كتابة

  لمؤسسة املالية ل ويمكن ،العليااإلدارة  ومعتمدة من قبلوأن تكون موثقة  (،سنتين كلأدني بحد )  بتحديثها بشكل مستمر

 التركيز على العوامل التالية:  عند قيامها بعملية تقييم املخاطر

 عوامل الخطر املرتبطة بأعمال املؤسسة املالية، مع التركيز على العناصر التالية:  (أ) 

 ؛ املنتجات والخدمات -

 ؛العمليات -

 ؛ واملنتجاتالخدمات قنوات تقديم  -

 التيالتي تمارس فيه املؤسسة املالية أعمالها أو الشركات التابعة  داخل اململكة أو املناطق الجغرافية الدول  -

 . حصة أغلبية تمتلك فيها املؤسسة املالية

التركيز على العناصر  مععوامل الخطر املرتبطة بالعميل أو املستفيد الحقيقي أو املستفيد من املؤسسة املالية،  (ب) 

 التالية: 

 ؛ و املستفيد الحقيقي أو املستفيديستخدمها العميل أ املنتجات أو الخدمات التي  -

 ؛ مليات التي يقوم بتنفيذها العميل العنوع  -

 ؛العميل بها يقوم التي والعمليات االيداعات حجم -

الهم، أو مصدر  أو املناطق الجغرافية التي يزاول فيها العمالء أو املستفيد الحقيقي أو املستفيد أعم الدول  -

 ؛ مقصدهاالعملية أو 

 (.أو نوع الكيان القانوني /خصائص وصفات العميل أو املستفيد الحقيقي أو املستفيد )مثل: املهنة/العمر -
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 عوامل الخطر األخرى، ومنها:  (ج) 

صادرة عن اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال واللجنة الدائمة  وتمويل اإلرهاب ال مخاطر غسل األموال  -

 ؛ ملكافحة اإلرهاب وتمويله

  حال  األخرى  الرقابية والجهات املختصة السلطات أو املؤسسة عن الصادر املخاطر بتقييم املتعلقة ئجالنتا -

 ؛توفرها

 ؛الغرض من الحساب أو عالقة العمل -

 ؛ يرة العمليات أو مدة عالقة العملوت -

الخاصة سبيل املثال ال الحصر، الخدمات املصرفية  األموال علىغاسلي ل املقدمة ملنتجات والخدماتا جاذبية -

 ؛ العالية املخاطر ذات الجغرافية لمناطقلالخاصة بأصحاب الثروات، التحويالت السريعة  واملنتجات

 ؛ ارات الصادرة من الجهات الحكوميةاملخاطر التنظيمية املرتبطة باألنظمة والقر  -

 ؛ والتشغيلي للمؤسسة املاليةنظيمي عمال املرتبطة بالهيكل التمخاطر األ  -

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي قد تنشأ عن تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة، أو الوسائل  -

الجديدة لتقديم الخدمات أو املنتجات أو العمليات، أو تلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد  

 نتجات الجديدة أو القائمالتطوير على امل
ً
 ؛ة حاليا

 ؛ ( في ذلك الوسطاء ومقدمي الخدمات أّية مخاطر إضافّية ناتجة عن الدول األخرى التي يّتصل بها العمالء )بما -

 ؛االرهاب أو تخفض منه في وضع معينأي متغيرات أخرى قد ترفع من خطر غسل األموال وتمويل  -

مجموعة العمل مثل   الدوليةواملنظمات  الصادرة عن الجهات  نتائج تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب   -

 . منظمة الشفافية و  األمم املتحدةو   صندوق النقد الدولي، و البنك الدوليو  لجنة بازل و  املالي )فاتف( 

ينبغي على املؤسسة املالية قبل تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات لتخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل  2-1

مدى قدرتها على تحمل املخاطر الناتجة عن تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، على   اإلرهاب، أن تقوم بتحديد

 . التشغيلية واملخاطر ،أن تأخذ في االعتبار املخاطر التنظيمية، ومخاطر السمعة، واملخاطر القانونية، واملخاطر املالية

  وتمويل  األموال  غسل مخاطرمن  تخفيفللتطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات ب أن تقوم املؤسسة املاليةعلى  3-1

فعالة تراعي املؤسسة املالية أن تكون هذه التدابير  أن على ( 1-1) بناًء على نتائج تقييم املخاطر الواردة في الفقرة  اإلرهاب

خاطر املرتبطة بنتائج تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب. وعلى املؤسسة املالية ومالئمة وكافية للتخفيف من امل

 أن تأخذ بعين االعتبار أن نشاط املؤسسة املالية سيكون عرض
ً
للمخاطر بغض النظر عن مدى مالئمة وكفاية التدابير   ة

 دعت الحاجة. تعزيز وتحديث التدابير املتخذة كلما  على املؤسسة املاليةاملتخذة؛ لذا 

 لنتائجاملؤسسة املالية  تقوم أن ينبغي 4-1
ً
التدابير الوقائية املتخذة  اتخاذ املخاطر و  تقييم بتصنيف جميع عمالئها وفقا

أن تقوم بتحديد مستوى ودرجة املخاطر  ويمكن للمؤسسة املالية  ،للتخفيف من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب

https://www.fatf-gafi.org/
https://www.fatf-gafi.org/
https://www.bis.org/bcbs/
https://www.worldbank.org/
https://www.imf.org/
https://www.un.org/
https://www.transparency.org/
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عالية، أو متوسطة، أو منخفضة، أو فئات أخرى تقررها املؤسسة املالية( بناًء على نتائج تقييم املخاطر على  مخاطر  )فئات  

 أن يتوافق التصنيف مع حجم وطبيعة أعمال املؤسسة املالية. 

ر العميل بشكل منتظم وعلى أساس مستوى مخاطر غسل ملف تعريف مخاط  وتحديث  ينبغي على املؤسسة املالية مراجعة 5-1

 األموال وتمويل اإلرهاب. 

للمؤسسة املالية ذات  ينبغي أن يكون تقييم املخاطر واسع النطاق وعلى مستوى من التطور يتناسب مع تعقيد األعمال 6-1

 الهيكل التنظيمي املعقد
ً
، قد يكون من املناسب اتباع منهج  ، وبالنسبة للمؤسسة املالية ذات الهيكل التنظيمي األقل تعقيدا

 أبسط إلجراء تقييم املخاطر. 

على املؤسسة املالية أن تقوم بتقييم املخاطر قبل إطالق املنتج أو الخدمة أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام  7-1

والحد منها كما هو وارد في الفقرة   التقنيات الجديدة أو قيد التطوير، وعليها اتخاذ التدابير املناسبة إلدارة املخاطر املحددة

 تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  قسم في ( 3-1) 

 وتمويل  األموال  غسل  مخاطرني عليها تقييم  على املؤسسة املالية وضع آلية مناسبة لتوفير وتقديم املعلومات والتقارير التي بُ  8-1

 عند الطلب.  وذلك املؤسسةإلى  اإلرهاب

أن تكون   على أخذ موافقة اإلدارة العليا على التصنيفمخاطر  عالي على أنه  عميل على املؤسسة املالية في حال تصنيف 9-1

 ومسببة.   مقبولة املعلومات التي ُبني عليها التصنيف

 تشمل بحيثعلى مستوى املؤسسة املالية،  املخاطر تقييمبدورية ملجلس اإلدارة فيما يتعلق  تقارير تقديم يتم أن ينبغي 10-1

 : يلي ما التقارير

 ؛املالية املؤسسة بها تقوم التي اإلرهاب وتمويل األموال غسل عمليات ومراقبة رصد أنشطة نتائج (أ) 

  اإلرهاب وتمويل  األموال غسل عمليات ملخاطر التعرض مستوى  (ب) 
ً
 ؛العمالء شرائح أو ةالرئيس األنشطة إلى استنادا

  العامة  اإلدارة من  الواردة طلباتللعامة  ومؤشرات واتجاهات املشبوهة، املعامالتعامة عن  وانماط مؤشرات (ج) 

 ؛ السلطات املختصةو ة املالي للتحريات

  على  املحتمل أو األثر وتأثيرها معها التعامل وطريقة خارجًيا، أو داخلًيا إما تحدث التي الهامة، األحداث تفاصيل (د) 

 ؛ املالية املؤسسة

 وتمويل األموال غسل مكافحةب الخاصة واملتطلبات وتعليمات ولوائح أنظمة فياملحلية والدولية  التطورات (ه) 

 ؛ املالية املؤسسة على وانعكاساتها اإلرهاب،

 . آثارها من والتخفيف  املخاطر  من الوقائية التدابير فاعلية مستوى  تحديد (و) 
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ً
ابط الداخلية لتخفيف املخاطر: ثانيا  :السياسات واإلجراءات والضو

  على القائم املنهجتطوير وتنفيذ برنامج ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ُيمثل أداة فعالة وأساسية لتطبيق  إن

املعتمدة من املؤسسة املالية للتخفيف من   على أن يشتمل البرنامج على الضوابط والسياسات واإلجراءات ،املخاطر

ة املالية بسلطة تقديرية لتحديد املستوى املناسب من السياسات ، وتتمتع املؤسسخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهابم

تقييم   بشرط أن يتم وضعها على مستوى وأساس نتائج افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابواإلجراءات والضوابط ملك

شار لها في   املخاطر
ُ
 في هذا الدليل.  األول   القسمامل

 الالئحة  من  ( عشرة  الثامنة)   واملادة  التنفيذية،  والئحته  األموال  غسل  مكافحة  نظام  من  ( عشرة  الرابعة)   املادة  تضمنت  وقد

  في تضمنها أن املالية املؤسسة على يجب التي وااللتزامات األحكام وتمويله اإلرهاب جرائم مكافحة لنظام التنفيذية

 . الداخلية وإجراءات سياساتها

أن تضع برنامج ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يشمل السياسات واإلجراءات والضوابط   املاليةعلى املؤسسة ينبغي  1-2

  خاطر املعتمدة من قبلها املالداخلية للتخفيف من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تتناسب مع نتائج تقييم 

.  وأن تراجعه وتعززه بشكل مستمر مجلس اإلدارة، وأن تقوم بتوثيق واعتماد البرنامج على مستوى ( 1-1) الواردة في الفقرة 

 مع طبيعة وحجم أعمال املؤسسة املالية.  البرنامج يتناسب وأن

  للمؤسسة  االستراتيجية والخطط يةالتفصيل العناصر اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة برنامج يتضمن أن ينبغي 2-2

 مكافحة  سياسة  وتحديث  إعداد  ذلك  في  بما  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  متطلبات  بتطبيق  االلتزام  لضمان  املالية

  األموال  غسل مخاطر تقييم قسم في ( 1-1)  الفقرة في الوارد املخاطر تقييم نتائج على بناءً  اإلرهاب وتمويل األموال غسل

 بالعمليات  املرتبطة العمل إجراءات  ذلك في بما العالقة ذات الداخلية العمل وإجراءات وتنفيذ  وتطوير اإلرهاب، وتمويل

 .العميل  تجاهاملعززة / الواجبة العناية تدابير بتطبيق يتعلق فيما

اإلرهاب العناصر التالية بحد  الداخلية ملكافحة غسل األموال وتمويل    هاسياستها وإجراءات  في  أن تّضمن  املاليةاملؤسسة    على 3-2

 أدنى:

 ؛ املعززة وتدابير العناية املبسطةتدابير العناية الواجبة بما يشمل تدابير العناية  (أ) 

 ؛ حفظ السجالت (ب) 

 ؛ راقبة ومتابعة العمليات واألنشطةم (ج) 

 ؛عن العمليات املشتبه بهابالغ اإل  (د) 

 ؛ افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابمكب االلتزام إدارة ترتيبات (ه) 

 ؛ التدقيق املستقل  وظيفة (و) 

 ؛ افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابالتدريب في مجال مك (ز) 

 معايير التوظيف واملتابعة.  (ح) 
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ي املؤسسة املالية موثقة بشكل واضح أن تكون سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ف  ينبغي 4-2

 لتنفيذ   جميع يكون  وأن املالية، املؤسسة إداراتويتم إبالغها لجميع املوظفين املعنيين في 
ً
 كافيا

ً
املوظفين مدربين تدريبا

 سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

املجموعة املالية تطبيق برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على كافة فروعها والشركات التابعة لها التي  على 5-2

 معلومات  وتوفيرشاركة املعلومات بين أعضاء املجموعة تمتلك فيها حصة أغلبية، وأن تضّمن في سياستها واجراءاتها م

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو التدقيق املستقل على أن  بااللتزام  لقيام بمهاما وذلك لغرض والعمليات العمالء

 . يتم املحافظة على سرية املعلومات

سمح تال حصة أغلبية  أو املؤسسة املالية وعة املاليةت الدولة األجنبية املستضيفة للشركة التي تملك فيها املجمإذا كان 6-2

بطريقة تتفق مع متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في   بتنفيذ برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 أو املؤسسة املالية اتخاذ التدابير الوقائية التالية:  املجموعة املالية فعلى، ملكةامل

   ؛تدابير إضافية مناسبة إلدارة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهابتطبيق  (أ) 

الثغرات في تنفيذ برنامج مكافحة  بشأنيل اإلرهاب_ و _إدارة مكافحة غسل األموال وتم املؤسسةتقديم تقارير إلى   (ب) 

ألموال وتمويل التدابير اإلضافية املتخذة التي تم تنفيذها إلدارة مخاطر غسل ا، و غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 ؛اإلرهاب الناشئة عنها

من وضع تدابير   املجموعة املالية أو املؤسسة املالية لم تتمكن إذاالشركة التابعة لها؛  في وقف عمليات النظر (ج) 

 ؛خاطر غسل األموال وتمويل اإلرهابم لتخفيفمناسبة وإجراءات 

 في هذا الشأن.  املؤسسةها املجموعة املالية أو املؤسسة املالية من اااللتزام بأي تعليمات تتلق (د) 

 
ً
 تدابير العناية الواجبة:  :ثالثا

 تدابير العناية الواجبة:  . أ

على املؤسسة املالية معرفة عمالئها واملستفيدين   ينبغيالقائم على املخاطر؛  املنهجلتحقيق أساس متين لتطبيق 

من منظور مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب   وعالقات العمل العمالء مخاطر لتصنيفكاف بشكل الحقيقيين 

اطر غسل األموال  للتخفيف من مخ للعمالء وعالقات العمل عالية الخطورة تركيز وتوجيه مواردها الالزمة من لتتمكن

بتصنيف العمالء على أساس املخاطر املرتبطة بهم املالية  تقوم املؤسسة    ينبغي أن  ولتحقيق هذا الهدف؛  وتمويل اإلرهاب

في هذا الدليل؛ وتشكل املعلومات التي يتم الحصول عليها من   اإلرهاب وتمويل األموال غسل مخاطر تقييم قسمكما هو وارد في 

على معلومات موثوقة   لذا على املؤسسة املالية الحصول  يف مخاطر العميل؛ العميل أداة أساسية ورئيسية في تصن

 منها وأن تكون هذه املعلومات محّدثة ومالئمة. وأن تتحققللعمالء 

، ااملؤسسة املالية في قبولها البد أن يقابله تدابير وقائية تخفف من املخاطر املرتبطة بهإن حجم األعمال التي ترغب 

كاف  ويتوقع من املؤسسة املالية أن تضع سياسة واضحة بشأن قبول العمالء واألعمال، وتتحقق من أن لديها مستوى 
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تدابير    ومن هذه التدابير الوقائية تطبيق  ،ألموال وتمويل اإلرهاب وتخفيفيهاالضوابط الداخلية إلدارة مخاطر غسل ا  من

 للتعرف والتحقق من هوية العميل أو الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل أو املستفيد الحقيقي. العناية الواجبة 

من الالئحة   ( السابعة عشرة) من نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية واملادة  ( السابعة) وقد تضمنت املادة 

التنفيذية لنظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله االلتزامات التي يجب على املؤسسة املالية الوفاء بها عند تطبيق تدابير  

 العناية الواجبة. 

عمال الجديدة تشمل تدابير العناية الواجبة التي ستقوم  مالء واأل على املؤسسة املالية وضع سياسة لقبول الع ينبغي 1-3

بتنفيذها للتعرف والتحقق من هوية العميل أو الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل أو املستفيد الحقيقي، على أن  

 . مجلس اإلدارةعلى مستوى اعتمادها و توثيقها بتتوافق السياسة مع نتائج تقييم املخاطر وأن تقوم 

 لنوع ومستوى املخاطر التي يشكلها العميل أو املستفيد الحقيقي  عل 2-3
ً
ى املؤسسة املالية تطبيق تدابير العناية الواجبة وفقا

 أو عالقة عمل محددة، على أن تنفذ تدابير العناية الواجبة في الحاالت التالية:

 ؛ البدء في إقامة عالقة عمل جديدة قبل (أ) 

قبل إجراء تعامل لصالح شخص طبيعي أو اعتباري ليس بينهما عالقة عمل، سواء تم هذا التعامل ملرة واحدة أو   (ب) 

 ؛ تبدو تلك التعامالت متصلة ببعضهامتعددة بحيث ملرات 

 ؛ عمليات غسل أموال أو تمويل إرهابعند االشتباه ب (ج) 

 ؛بق الحصول عليهاة بالعميل التي سعند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاص (د) 

 .أو بياناتهعملية ال تتماش ى مع سلوك العميل بتنفيذ  قيام العميل  (ه) 

 العناية الواجبة بحد أدنى ما يلي:   تدابيرأن تتضمن  ينبغي 3-3

التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل،  (أ) 

 معروفوينبغي أن يكون املصدر 
ً
سمعة حسنة وتثق به املؤسسة املالية للتحقق من معلومات العميل، وفي  اوذ ا

أن   ينبغيبل  نفسه املؤسسة املالية ذاتها أو العميل املعلومات أو البيانات جميع األحوال ال يمكن أن يكون مصدر

 
ً
من املصادر  الجهات الحكومية  صدرهاتاملعلومات واملستندات التي    ، تعد، وعلى سبيل املثاليكون املصدر مستقال

 ملا يلي 
ً
 ؛3املوثوقة واملستقلة. على أن يتم التعرف على العميل وفقا

، باإلضافة إلى املعتمدة الحصول على االسم الكامل للشخص املدون في اإلثباتات الرسمية: الشخص الطبيعي -

والتحقق من تلك   الدخل ومصدر وتاريخ ومكان الوالدة والجنسية عنوان محل اإلقامة أو العنوان الوطني،

 املعلومات.

م التأسيسالحصول على اسم الشخص وشكله القانوني، وإثبات الشخص االعتباري:  -
ّ
، والصالحيات التي تنظ

وان  وتحكم عمل الشخص االعتباري أو الترتيب القانوني، وأسماء كافة املديرين وكبار اإلداريين لديه، والعن

 
، والالئحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاونيإضافة إلى ما تضمنته  (3-3)تطبيق تدابير العناية الواجبة حسب الفقرة رقم  املالية املؤسسات على 3

،  السعودية العربية اململكة في املصرفية الوكالة نشاط ملزاولة املنظمة القواعدو ، وقواعد الحسابات البنكية، والالئحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي، قبة شركات التمويل والالئحة التنفيذية لنظام مرا

 .الصرافة أعمال ملزاولة املنظمة القواعدو ، وقواعد خدمات الدفع املسبق، وضوابط إصدار وتشغيل بطاقات االئتمان وبطاقات الحسم الشهري 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/InsuranceRulesAndRegulations/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/InsuranceRulesAndRegulations/II_4600_C_InsuraMarketCode_Ar_1429_09_16_V2.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/FinanceRules/L_AR_ImplementingRegulationsOfTheLawOnSupervisionOfFinanceCompanies.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/FinanceRules/L_AR_ImplementingRegulationsOfTheLawOnSupervisionOfFinanceCompanies.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/FinanceRules/L_AR_ImplementingRegulationsOfTheLawOnSupervisionOfFinanceCompanies.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/FinanceRules/L_AR_ImplementingRegulationsOfTheFinancialLeaseLaw.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/the_Fifth_Update_for_the_Governing_rules_of_Opening_Bank_Accounts.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/Regulatory_Rules_for_Prepaid_Payment_Services_in_the_Kingdom_of_Saudi_Arabia.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/Rules%20Regulating%20Money%20Changing%20Business.pdf
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،
ً
والتحقق من هذه   االعتباري  الشخصإيرادات  ومصادر الرسمي املسّجل، ومكان العمل إذا كان مختلفا

 املعلومات.

التعرف على هوية الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل والتحقق منها من مصدر موثوق ومستقل، حتى   (ب) 

 
ً
بالتصرف بهذه الصفة. وينبغي على  يتحقق لدى املؤسسة املالية املعرفة بأن هذا الشخص مصرح له فعال

املؤسسة املالية اتخاذ التدابير الكافية لتحديد الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل، بما يشمل تحديد  

 ؛ )أ( طبيعة العالقة بين الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل والعميل، وتطبيق التدابير الواردة في البند 

للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات   كافيةالتعرف على هوية املستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات   (ج) 

 ؛ املستفيد الحقيقي قسممن مصدر موثوق ومستقل كما هو وارد في 

 ؛ شأنها عند الحاجة إلى ذلكعلومات إضافية بفهم الغرض من عالقة العمل وطبيعتها والحصول على م (د) 

 . عتباري اال فهم هيكل امللكية والسيطرة على العميل  (ه) 

عن العمالء وعن استخدامهم املتوقع   املعلومات الكافيةينبغي على املؤسسة املالية أن تضع اإلجراءات الالزمة لجمع  4-3

، حيث تتطلب املعلومات وطبيعتها حسب درجة ومستويات املخاطرتفاصيل تحديد  يتم  على أن، للمنتجات والخدمات

 أكبر من املخاطر املنخفضة؛ لذا  ةعالقات العمل والعمالء عالي
ً
تحديد وتوثيق على املؤسسة املالية   ينبغيالخطورة تدقيقا

لها العم عليهاما إذا كان 
ّ
 يل وعالقة العمل. جمع أي معلومات إضافية والتحقق منها، حسب درجة املخاطر التي يشك

  ، حيث يمكن ملصلحة العميل تطبيق تدابير العناية الواجبة عند كل عملية يتم تنفيذها عدميجوز للمؤسسة املالية  5-3

ة ومالئمة  االعتماد على البيانات واملعلومات التي سبق الحصول عليها في هذا الشأن للمؤسسة املالية
ّ
  على أن تكون محدث

 .وغير مشكوك فيها

 الحقيقي  العميل واملستفيدسم اعلى املؤسسة املالية عدم قبول عمالء أو عالقات عمل أو تنفيذ عمليات دون معرفة  6-3

مة والتحقق من بياناتهم، كما ُيحظر على املؤ 
ّ
سسة املالية قبول عمالء أو انشاء عالقات عمل أو تنفيذ عمليات بأسماء مرق

 أو مرمزة أو باستخدام أسماء مجهولة أو وهمية. 

العمالء وعالقات العمل واملستفيد الحقيقي بحسب  على املؤسسة املالية تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على  ينبغي 7-3

 بهدف:  ق من العمليات التي تتم طوال فترة العالقةنوع ومستوى املخاطر، والتحق

 ؛ ي ونشاطه مع املخاطر التي يمثلهامة بيانات العميل واملستفيد الحقيقءالتأكد من موا (أ) 

 م ءوتتوا،  العناية الواجبة محّدثة ومالئمة  تدابيرالتأكد من أّن الوثائق والبيانات واملعلومات التي تّم جمعها بموجب    (ب) 

   ؛مع نشاط العميل وعملياته

 ؛ توافر األسباب الكافية لالشتباه  النظر في تقديم بالغ اشتباه لإلدارة العامة للتحريات املالية عند (ج) 

 ؛ء بناًء على معامالتهم وأنشطتهمإعادة تقييم مخاطر العمال  (د) 

 ؛العملياتمن عالقة العمل و  التحقق من املستفيد الحقيقي بشكل مستمر (ه) 

 كان العميل شخصالتحقق ما إذا  (و) 
ً
 سياسي ا

ً
 معرض ا

ً
 للمخاطر. ا
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على املؤسسة املالية تحديد مرات مراجعة وتحديث معلومات العمالء بناًء على مستوى ودرجة مخاطر العميل، على  ينبغي 8-3

 للعمالء 
ً
التدابير املعززة  واتخاذ العالية املخاطر  ي ذو أن يتم تطبيق تدابير العناية الواجبة بشكل مستمر وأكثر تكرارا

 املناسبة لذلك. 

حضور العميل للمؤسسة املالية عند تحديث ومراجعة بيانات ومعلومات العميل للتحقق من معلومات الهوية في  ينبغيال  9-3

حال التحقق من معلومات الهوية باستخدام الخدمات االلكترونية للتوثيق املعتمدة من مركز املعلومات الوطني، على أن 

 سة املالية بتحديد مدى الحاجة ملزيد من التوثيق أو لحضور العميل حسب مستوى ودرجة مخاطر العميل. تقوم املؤس

املوثوقة واملستقلة للتعرف والتحقق من العميل أن تقوم  اإللكترونيةعلى املؤسسة املالية عند االعتماد على الخدمات  10-3

درجة مخاطر العميل، وأن تقوم بتنفيذ التدابير الوقائية  بتحديد مدى الحاجة ملزيد من التوثيق من عدمه بحسب مستوى و 

اإلجراءات والتدابير الالزمة للتحقق من صحة  املؤسسة املالية ضعتأن ، و الالزمة للتخفيف من مخاطر عالقة العمل

، على أن  لةباالعتماد على الخدمات االلكترونية املوثوقة واملستقتي تم الحصول عليها عن العميل املعلومات الومراجعة 

 املعلومات 
ً
 من قبل العميل.  املقدمةيشمل ذلك أيضا

على  ينبغي و على املؤسسة املالية اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتحديث ومراجعة معلومات العمالء واملستفيد الحقيقي،  11-3

في  ( 6-6) الفقرة د في املؤسسة املالية عند اتخاذها لتدابير وقائية غير ناجحة أن تحتفظ بمستند يوضح ذلك كما هو وار 

  فيجب عليها  العناية الواجبةتدابير االلتزام بمتطلبات  قادرة على املؤسسة املالية حال لم تكن  فيالسجالت، و  حفظ قسم

عالقات العمل الحالية، فعلى وعندما يتعلق األمر بعمالئها أو  ،عدم إنشاء عالقة العمل أو تنفيذ معاملة مع العميل

 املؤسسة املالية إنهاء عالقة العمل التي تربطها بهم، والنظر في رفع بالغ اشتباه إلى اإلدارة العامة للتحريات املالية.

على املؤسسة املالية وضع إجراءات فّعالة للتحقق من جميع أسماء العمالء واملستفيدين الحقيقيين بما فيهم كافة املديرين   12-3

بار اإلداريين واملالك والشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل مقابل األسماء التي ُصّنفت من قبل السلطات املحلية  وك

أو إجراء العملية، وااللتزام بما  أو أثناء العالقة واألمم املّتحدة كأشخاص مدرجين في قوائم العقوبات قبل إنشاء العالقة

 . اإلبالغ عن العمليات املشتبه بها قسم في  ( 8-15) تضمنته الفقرة 

والتحقق من جميع  4ينبغي على املؤسسة املالية مراقبة ومتابعة قوائم العقوبات الصادرة واملتوفرة عن الدول األخرى  13-3

العمليات والتحويالت ومقارنتها مع هذه القوائم لتفادي أية اشكاليات قانونية محتملة قد تواجه املؤسسة املالية أو أي 

 دولية، وكذلك لتجنب تجميد عمليات أو تحويالت العمالء.و أجهات اخرى محلية 

 
 . أو غيرها االنتربول او  عقوبات وزارة الخارجية األمريكيةو أ األمريكية الخزانة وزارةفي مكتب مراقبة األصول األجنبية  عقوبات أو ،األوربي االتحاد وباتعقمثل  4

https://ec.europa.eu/
https://home.treasury.gov/
https://www.state.gov/
https://www.interpol.int/ar
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أو تمويل إرهاب ولديها مبررات قوية وأسباب معقولة بأن  على املؤسسة املالية في حال االشتباه بوجود عملية غسل أموال  14-3

 لسلطتها التقديرية عدم  
ً
العميل قد يتنبه لوجود حالة اشتباه في حال قيامها بتطبيق تدابير العناية الواجبة؛ أن ُتقرر وفقا

 اإلبالغ عن العمليات املشتبه بها.  قسمفي  ( 8-8) تطبيق تدابير العناية الواجبة على أن تلتزم بما تضمنته الفقرة 

 ملتطلبات تدابير العناية الواجبة،   التقنية ينبغي على املؤسسة املالية إيجاد أفضل الوسائل 15-3
ً
لتحديد وتسجيل البيانات وفقا

كون البيانات املسجلة واملدخلة  بحيث يمكن متابعة وتحديد التغييرات التي تتم على هذه البيانات وتحديد تاريخ التغيير وأن ت

 ملا تم تقديم
ً
 : ، على أن تشملوبعد التحقق منها من قبل العميل هصحيحة ووفقا

 ؛بيانات العمالء (أ) 

 ؛ بيانات املستفيد الحقيقي (ب) 

 ؛ يرين وكبار اإلداريين لدى العميلكافة املداملالك و بيانات  (ج) 

 الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل.  (د) 

املالية قبول تنفيذ عمليه لعميل عارض )عابر( ال يرتبط مع املؤسسة املالية بعالقة تعاقدية وذلك لألفراد  يمكن للمؤسسة  16-3

العناية تدابير  قسمفي  ( 4-4) الفقرة  ه مؤقتة، أخذا باالعتبار ما تضمنتإقامة  بموجب تأشيرة، أوالزّوار )املواطن واملقيم( و 

 . املعززة

 املستفيد الحقيقي: . ب

هوية املستفيد الحقيقي أو أي شخص   من متيقنةاملالية تكون املؤسسة ينبغي أن  لتطبيق املنهج القائم على املخاطر

 للمستفيد الحقيقي أن يكون شخص اعتباري يمكن وال، عالقة العمليسيطر على 
ً
 ، بل يجب أن يكون شخصا

ً
 طبيعي ا

ً
  ا

 يملك أو يسيطر على الشخص االعتباري بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

عدإن إخفاء معلومات امللكية لألعمال والعمليات 
ُ
غسل االموال وتمويل االرهاب؛   عملياتمن االساليب املستخدمة في  ت

عليه يعتبر جمع املعلومات الالزمة والتحقق من هوية املستفيد الحقيقي أو أي شخص يسيطر على العالقة من  و 

 . اإلرهاباالموال وتمويل الخطوات الهامة ملكافحة غسل  

من الالئحة التنفيذية   ( السابعة عشرة) ( من الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل األموال واملادة 7/3تضمنت املادة ) 

ملؤسسة املالية القيام بها لتحديد املستفيد الحقيقي ا يجب علىلنظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله التدابير التي 

 والتعرف عليه. 

مة للتحقق منها باستخدام وثائق أو ئاملستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات كافية ومال على املؤسسة املالية التعرف على هوية   17-3

بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ولتحديد املستفيد الحقيقي ينبغي على املؤسسة املالية الحصول على كافة  

ملستفيد الحقيقي، على أن تتوافق تدابير  التفاصيل واملعلومات الالزمة والضرورية ومراجعتها، حتى يتحقق لديها معرفة ا

 العناية الواجبة املتخذة من املؤسسة املالية مع درجة ومستوى املخاطر. 
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%( أو أكثر من حصص الشخص 25على املؤسسة املالية تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على )   ينبغي 18-3

الشخص  االعتباري، واتخاذ التدابير الكافية واملعقولة للتحقق من هويته، على أن تأخذ املؤسسة املالية باالعتبار أن 

وفي هذه الحالة أو عند عدم وجود  ،ملستفيد الحقيقيبالضرورة ا قد ال يشكل %(25الطبيعي صاحب حصة السيطرة ) 

أو في حالة توفر اشتباه بأن مالك حصة   ،%( أو أكثر من ملكية الشخص االعتباري 25شخص طبيعي يملك أو يسيطر على ) 

 السيطرة ليس املستفيد الحقيقي، يمكن للمؤسسة املالية أن تتخذ التدابير الوقائية التالية: 

 يتوفر  بحيثالعليا لدى الشخص االعتباري؛  اإلدارةالطبيعيين الذين يشغلون مناصب  األشخاص هويةتحديد  (أ) 

 ؛ في سيطرتهم على الشخص االعتباري  قناعة كافية لدى املؤسسة املالية

ن و أنهم املستفيد للمؤسسة املالية%( في حال اتضح 25املالك الذين يسيطرون على حصة أقل من ) هوية تحديد   (ب) 

 ؛ ن على الشخص االعتباري و املسيطر  أو  يون الحقيق

 ؛ يشغل منصب مسؤول اإلدارة العليا تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي  (ج) 

 ؛ عززة واملراقبة املستمرة للعميلابير العناية املتحديد العميل عالي املخاطر، واتخاذ التدابير الوقائية بما فيها تد (د) 

بأن   االحتفاظ بسجالت للتدابير واإلجراءات التي اتخذتها املؤسسة املالية، باإلضافة إلى األسباب التي دعتها لالشتباه (ه) 

 . مالك حصة السيطرة ليس املستفيد الحقيقي

 ويجب عليهاالعمالء املكتوبة لتحديد املستفيد الحقيقي، ال تعتمد بشكل أساس ي على إفادة أينبغي على املؤسسة املالية  19-3

اتخاذ إجراءات معقولة وكافية للتحقق من املستفيد الحقيقي؛ من خالل فهم هيكل امللكية والسيطرة على الشخص  

 ألي من املستندات التالية:  االعتباري، ويمكن للمؤسسة املالية فهم هيكل امللكية والسيطرة من خالل الرجوع

 ؛ املالية  السوق   في املدرجة  املساهمة بيانات الشركات (أ) 

 ؛ سجل املساهمين (ب) 

 ؛ عقد التأسيس (ج) 

 ؛ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة (د) 

 ؛ السجل التجاري للشركة (ه) 

 ي.النظام األساس  (و) 

على املؤسسة املالية االحتفاظ بالسجالت واملستندات ذات العالقة بالتعرف والتحقق من املستفيد الحقيقي كما هو وارد   20-3

 حفظ السجالت. قسممن  ( 6-1) في الفقرة 

 فردعميل املؤسسة املالية كون يعندما  21-3
ً
ستخدم ملصلحة ت العالقة مع العميلأن  التأكد من املؤسسة املاليةيتعّين على  ا

 ولألغراض املخصص لها    هباسمالفرد الذي سجل  
ً
 شخصيا

ً
وفي حال    (.)تحديد ما إذا كان العميل يتصّرف ملصلحته شخصيا

حدد الصفة التي يتصرف بها العميل أو املؤسسة املالية أن تيجب على  ،وجود شك بان العميل يتصرف ملصلحة اخرين

  تضمن أن  املالية املؤسسة. كما يتعّين على املؤسسة املاليةبالنيابة عنه. وتحدد هوية املستفيد الحقيقي على نحو يرض ي 

 من هوّية ذلك الشخص.  تحققتة عن العميل هو مخّول وأن تحدد و بان أّي شخص يزعم التصّرف بالنياب
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 العناية الواجبة:  تدابيرفي استيفاء  االعتماد على طرف ثالث . ت

عمال واملهن غير املالية املحددة الستيفاء  يجوز للمؤسسة املالية االعتماد على مؤسسة مالية أخرى أو أي من أصحاب األ 

في وضع ها  ناية الواجبة للعمالء بنفسها يضعالع  تدابيرقيام املؤسسة املالية بمباشرة  ن  إذلك،    ومع.  العناية الواجبة   تدابير

 ) مقابلة العمالء  الواجبة العناية تدابير أفضل لجمع وتقييم مخاطر العميل، السيما إذا تضمنت 
ً
 .( وجها لوجهشخصيا

  تدابيروفي جميع الحاالت تظل مسؤولية تطبيق 
ً
لاللتزامات الواردة في نظام مكافحة غسل األموال   العناية الواجبة، وفقا

على عاتق املؤسسة املالية املستعينة بجهة   ،والئحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله والئحته التنفيذية

بتدابير العناية الخاصة  أخرى، حيث تتـَحمل املؤسسة املالية املستعينة املسؤولية التامة لاللتزام باملتطلبات النظامية

 .طرف ثالث الصادرة من املؤسسةلالواجبة وتعليمات إسناد مهام 

أن تستعين بمؤسسة ب املالية للمؤسسة( من الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل األموال 7/10املادة )  سمحتقد و 

العناية الواجبة للعميل، بما في ذلك  تدابيرعمال واملهن غير املالية املحددة الستيفاء مالية أخرى أو أي من أصحاب األ 

( من الالئحة ذاتها الشروط التي يجب 7/13( و ) 7/11)  انالجهات التي تكون جزء من ذات املجموعة املالية. وتحدد املادت

  رف آخر. التأكد من تحققها قبل أن تعمد املؤسسة املالية إلى االعتماد على ط

عمال واملهن غير املالية  طرف ثالث سواء كانت مؤسسة مالية أو أي من أصحاب األ ب يجوز للمؤسسة املالية أن تستعين  22-3

  تدابيراملحددة لتنفيذ 
ً
 االتية:  للشروطالعناية الواجبة، وفقا

العناية الواجبة وحفظ السجالت   تدابيرالتأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم واالشراف والرقابة، ويطّبق   (أ) 

رهاب وتمويله والئحته الواردة في نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم اإل 

 ؛ التنفيذية

العناية الواجبة سيتم توفيرها عند  تدابير ل على معلوماتإجراءات للتأكد من أن الحصو املؤسسة املالية  اتخاذ (ب) 

 ؛ ، ومن دون تأخير من الطرف الثالثالطلب

  تدابير العناية املعززة واملبسطة الحصول الفوري على كافة املعلومات املرتبطة بتدابير العناية الواجبة بما فيها  (ج) 

 ؛ من الطرف الثالث 

 لدى اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال  تأخذأن  على املؤسسة املالية   (د) 
ُ
واللجنة   بعين االعتبار املعلوماُت املتوفرة

 الدائمة ملكافحة اإلرهاب وتمويله واإلدارة العامة للتحريات املالية حول الدول عالية املخاطر التي يتم تحديدها

 .عند تحديد الدول التي يمكن أن يكون الطرف الثالث يمارس أعماله فيها

نبغي على املؤسسة املالية تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة باالعتماد على الطرف الثالث، على أن تقوم ي 23-3

مالئمة إلدارة املخاطر، وقد تتضمن التدابير واإلجراءات ما  و املؤسسة املالية بتطوير وتطبيق سياسات واجراءات مناسبة 

 يلي:  

 ؛ على الطرف الثالث الوفاء بها غيبينالعناية الواجبة التي   تدابير ملتطلباتتحديد الحد األدنى  (أ) 
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القيام بإجراءات فحص متكررة للمعلومات واملستندات التي تم الحصول عليها لتطبيق تدابير العناية الواجبة بما  (ب) 

 ؛ ابير العناية املعززة أو املبسطةفيها تد

تم انشاء العالقة معهم باالعتماد على الطرف الثالث وتطبيق تدابير رقابية  التيمراقبة العمالء وعالقات العمل  (ج) 

 لنتائج مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ً
 ُمكثفة تجاههم وفقا

واالمكانات  الطرف الثالث لديه القدرة أن بشكل سنوي( أدنى )بحد  ينبغي على املؤسسة املالية التحقق بشكل دوري 24-3

العناية الواجبة املسندة إليه بشكل منهي؛ على أن تقوم املؤسسة تدابير والصالحيات الالزمة والكافية للوفاء بمتطلبات 

 العناية الواجبة بشكل مستمر.  تدابير املالية بتقييم مدى التزام الطرف الثالث بمتطلبات

مات العميل الخاصة بتدابير العناية الواجبة من الجهة املستعان يحق للمؤسسة املالية الحصول مباشرة على بيانات ومعلو  25-3

بها لتنفيذ تدابير العناية الواجبة، إذا كانت هذه الجهة سبق وأن قامت بتنفيذ تدابير العناية الواجبة لنفس العميل عند  

وأن يتم تطبيق تدابير العناية  تعامله مع مؤسسة مالية أخرى، على أن يراعى في ذلك اكتمال البيانات واملعلومات املطلوبة

 العناية الواجبة.  تدابيرقسم في  ( 3-7) الواردة في الفقرة  املتطلباتبشكل مستمر حسب 

 
ً
ابعا  تدابير العناية املعززة:: ر

 املعززة:  الواجبة تدابير العناية .أ

املخاطر املرتبط به عنصر رئيس ي من منهج املؤسسة املالية القائم على  يعد تصنيف العميل وفق لدرجة ومستوى 

 عالي العمالء فئة في العميلد عوامل املخاطر التي تؤخذ باالعتبار عند تصنيف يتحد املالية املخاطر، وعلى املؤسسة

حيال العمالء  لجمع املعلومات خطوات إضافية باتخاذوأن تقوم  ،اإلرهاب وتمويل األموال غسل منظور  من املخاطر

يقع على عاتق املؤسسة و  .وذلك لفهم وتقييم املخاطر ومراقبة املعامالت بدقة أكثر وعالقات العمل عالية الخطورة؛

تقوم املؤسسة على ذلك،    بناءً املالية مسؤولية تحديد العمالء ذوي املخاطر العالية، سواء بشكل فردي أو حسب الفئة، و 

 تخفيف املخاطر.  إلى املطاف نهاية في يؤديبما  ،العناية الواجبة املعززة تدابيرق املالية بتطبي

املالية الرجوع إلى مجموعة من املصادر املتاحة لها لتصنيف درجة ومستوى مخاطر العميل عالي   للمؤسسةويمكن 

املالي )فاتف( الهادفة  مجموعة العمل ، وتوجيهاتاملؤسسةالخطورة، بما في ذلك نموذج جمع البيانات الذي أعدته 

 طر املرتفعة. املالية على تحديد العمالء الذين ينتمون لفئات املخا املؤسسةملساعدة  

من الالئحة   ( السابعة عشرة) ( من الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل األموال واملادة 7/14وقد تضمنت املادة ) 

التنفيذية لنظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله مسؤولية املؤسسة املالية بتطبيق تدابير العناية املعززة حينما تكون  

 إلى أنواع ومستويات املخاطر التي يشكلها عميل أو عالقة  
ً
مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب مرتفعة وذلك استنادا

من نظام  ( السادسة والستون ) من نظام مكافحة غسل األموال واملادة  ( الحادية عشرة) كما ألزمت املادة   عمل محددة.

تطبيق تدابير العناية الواجبة املعززة املتناسبة مع املخاطر التي قد تنشأ لمكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله املؤسسة املالية  
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دتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال أو من عالقات عمل ومعامالت مع شخص يأتي من دولة حد

 اللجنة الدائمة ملكافحة اإلرهاب وتمويله بأنها دولة عالية املخاطر.

  ين تفيدمن التعرف على العمالء واملس  هاالقائم على املخاطر لديها بشكل يّمكن  املنهجينبغي للمؤسسة املالية أن تصمم وتنفذ   1-4

 لعناصر املخاطر املحددة في الفقرة    ر العاليةاملخاط  ي ذو   نالحقيقي
ً
تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل  قسم  في    ( 1-1) وفقا

تدابير معززة  تقوم املؤسسة املالية باتخاذ أن ينبغي عميل أو عالقة عمل في فئة املخاطر العاليةالتصنيف عند و  .اإلرهاب

 املعززة.  الواجبة للتخفيف من املخاطر بما فيها تدابير العناية

ينبغي أن تقوم املؤسسة املالية بتضمين إجراءات التدابير املعززة التي سيتم اتخاذها تجاه العمالء وعالقة العمل عالية  2-4

 تدابير ما يلي: الكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وقد تشمل الخطورة ضمن السياسات واإلجراءات املعتمدة مل

 ؛العميل والتحقق من صحة املعلوماتالحصول على معلومات عن وظيفة أو نشاط أو مهنة  (أ) 

تحقق من صحة تحديد ومعرفة مصدر األموال/الدخل عند بداية التعامل وعند تنفيذ عمليات أثناء فترة التعامل، وال (ب) 

 ؛وماتالبيانات واملعل

 ؛أن حجم األصول واملعامالت للعميلالحصول على معلومات بش (ج) 

 ؛طبيعة األنشطة التجارّية للعميل إجراء زيارات ميدانية للتحقق من (د) 

 الحصول على أي مستندات أو معلومات إضافية للتعرف على العميل. (ه) 

موافقة اإلدارة العليا للتعامل الحصول على  قبل/بعد إنشاء العالقة على املؤسسة املالية عند تحديد عميل عالي الخطورة 3-4

 .واستمرار العالقة معه مع العميل

  أي شخص طبيعي أو اعتباري   على  التدابير املعززة على العمالء وعالقات العمل عالية الخطورة  تطبيق  على املؤسسة املالية 4-4

 من منظور غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  مخاطر عالية ذا ما شكلمعه؛ إ في عالقة عمل  تليس وإن كانت املؤسسة املالية

ينبغي على املؤسسة املالية تنفيذ تدابير العناية املعززة في حال معرفتها أن مؤسسة مالية أخرى قد رفضت التعامل مع  5-4

لق بمكافحة غسل عميل محّدد ومعرفة أسباب الرفض وبذل إجراءات عناية إضافية عند معرفتها بأن السبب اشتباه يتع

 األموال أو تمويل اإلرهاب.

عقد بما يكفل ي و ذتجاه العمالء  تدابير العناية الواجبة املعززةعلى املؤسسة املالية أن تقوم بتطبيق  6-4
ُ
الهيكل التنظيمي امل

 . للمؤسسة املالية فهم وتحديد مخاطر العميل والتعرف والتحقق من املستفيد الحقيقي

املناسبة لتحديد الدول عالية الخطورة الرتباطها بمخاطر غسل األموال وتمويل   اتخاذ االجراءاتعلى املؤسسة املالية    ينبغي 7-4

مع املخاطر التي قد تنشأ من عالقات عمل ومعامالت مع شخص يأتي من هذه    التي تتناسب  التدابير املعززةاإلرهاب وتطبيق  

 اآلتي: ذلك من خالل و الدول، 
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 ؛ ددها اللجنة التي تح عالية املخاطر فيما يتعلق بالدول  اللجنة الدائمة ملكافحة غسل االموالما يصدر عن متابعة  (أ)

 ؛ ددها اللجنةالتي تح  عالية املخاطر  فيما يتعلق بالدول   اللجنة الدائمة ملكافحة اإلرهاب وتمويلهمتابعة ما يصدر عن  (ب)

)فاتف( بشأن أوجه القصور لدى الدول بتطبيق تدابير وقائية لحماية  مجموعة العمل املاليمتابعة ما يصدر عن  (ج)

 .خاطر غسل األموال وتمويل اإلرهابالنظام املالي الدولي من م

  ين 8-4
ً
بغي على املؤسسة املالية عند اتخاذها ألي تدابير معززة تجاه العميل أن تقوم بتوثيق هذه التدابير على نحو مالئم وفقا

 حفظ السجالت.  قسمفي  ( 6-1) للفقرة 

 الشخص السياس ي املعرض للمخاطر:  .ب

 ومدى اعتباره شخص ،الشخص السياس ي علىُيعد التعرف 
ً
 سياسي ا

ً
 ُمعرض ا

ً
للمخاطر من عدمه أحد تدابير العناية   ا

حيث قد يؤدي  ، املخاطر في ممارسة أعمالها على املنهج القائمالواجبة التي تطبقها املؤسسة املالية على عمالئها لتطبيق 

 ما ُتنقل  تهالتأثير السياس ي وسلطة الشخص السياس ي املعرض للمخاطر إلى استخدام سلط
ً
لإلثراء غير املشروع، وغالبا

عرض للمخاطر عائدات هذه الثروات تحت أسماء أقارب أو أشخاص مقّربين
ُ
 بغرض حجبها. من الشخص السياس ي امل

  لذلك
ً
 سياسيا

ً
ينبغي على املؤسسة املالية اتخاذ تدابير معقولة لتحديد ما إذا كان العميل أو املستفيد الحقيقي شخصا

 للم
ً
خاطر، وفي حاالت وجود عالقة عمل ذات مخاطر عالية مع هؤالء األشخاص، على املؤسسة املالية تطبيق معرضا

جميع أنواع األشخاص السياسيين املعرضين للمخاطر وأفراد عائالتهم أو على  هذه التدابير املعززة    وتطبقتدابير معززة،  

  .الذين تربطهم صلة بهؤالء األشخاصاألشخاص املقربين 

من نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية املؤسسة املالية بوضع إجراءات داخلية   ( الثامنة) ألزمت املادة وقد 

 وتوفير األدوات املناسبة لتحديد الشخص السياس ي املعرض للمخاطر وتنفيذ تدابير العناية املعززة تجاهه. 

 مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو املستفيد الحقيقي شخصو املالية استخدام أدوات وتدابير مالئمة    املؤسسةعلى    ينبغي 9-4
ً
 ا

 سياسي
ً
 معرض ا

ً
 للمخاطر سواًء أكان شخص ا

ً
 أجنبي ا

ً
 أو محلي  ا

ً
 ، وقد تشمل هذه األدوات والتدابير ما يلي: ا

 ؛متوفرة معلوماتية مصادر أي في العميل عن البحث (أ) 

أنظمة   أو  عدة بيانات موثوقة للتعرف والتحقق من األشخاص السياسيين، بما فيها استخدام برامجعلى قا  االعتماد (ب) 

حقيقي هو شخص سياس ي معلومات تمكنها من التحقق فيما إذا كان العميل، أو العميل املحتمل، أو املستفيد ال

 ؛معرض للمخاطر

 إدراج أسئلة معينة تتعلق بكون العميل شخص (ج) 
ً
 معرض ا

ً
  ا

ً
 بيانات ومراجعة تحديث عند أوعند بدء العالقة  سياسيا

 ؛العميل ومعلومات

 . باملنصب املرتبطة النفوذ استخدام مكانيةإو  العميل يشغله الذي املنصب من التحقق (د) 

االلتزام   تضمنوالبرامج االلكترونية بحد ذاتها ال    األنظمةاملؤسسة املالية أن تأخذ بعين االعتبار أن االعتماد على    على  ينبغي 10-4

الكامل بمتطلبات نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، حيث تبقى مسؤولية التأكد من كون العميل شخص 

http://www.aml.gov.sa/
https://pctc.pss.gov.sa/
https://www.fatf-gafi.org/
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 ذو ( 4-9)  الفقرة فيوقد يكون الجمع بين األدوات الواردة  ،املالية سياس ي ُمعرض للمخاطر من عدمه على عاتق املؤسسة

عرض للمخاطر.
ُ
 فعالية عالية للتعرف والتحقق من الشخص السياس ي امل

 شخص الحقيقي املستفيد أو العميل كان إذا ما تحديد املالية املؤسسة على ينبغي 11-4
ً
 سياسي ا

ً
 معرض ا

ً
 الحاالت في للمخاطر ا

 : التالية

 ؛ جديدة عمل عالقة إقامة في  البدء قبل (أ) 

قبل إجراء تعامل لصالح شخص طبيعي أو اعتباري ليس بينهما عالقة عمل، سواء تم هذا التعامل ملرة واحدة أو   (ب) 

 ؛تبدو تلك التعامالت متصلة ببعضهابحيث  أكثر

 ؛ ومراجعتها العميل بيانات تحديث عند (ج) 

 .للمخاطر معرض سياس ي شخص العميل أن  املالية املؤسسة  اشتباه عند (د) 

  للتحقق عالقات العمل واملستفيد الحقيقي  و   العمالء علىاملؤسسة املالية تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار    على  ينبغي 12-4

 . الواجبة العناية تدابير قسم في ( 3-7)  الفقرة في وارد هو كما للمخاطر ُمعرض سياس ي شخص العميل  كان إذا ما

  املعززة  العناية تدابير بتطبيق تقوم وأن املخاطر  عالي كعميل السياس ي األجنبي الشخص تصنيف املالية املؤسسة على 13-4

 : فيها بما العميل مخاطر من للتخفيف

 ؛ هها معر الحصول على موافقة اإلدارة العليا قبل إنشاء عالقة العمل أو استمرا (أ) 

 ؛ عقولة لتحديد مصدر ثروته وأموالهاتخاذ كافة التدابير امل  (ب) 

 .رة للعناية الواجبة لعالقة العملومستم معززةتطبيق تدابير  (ج) 

أن تقوم املؤسسة املالية بتطبيق ذات التدابير على الشخص املحلي السياس ي حينما تكون مخاطر غسل األموال وتمويل   على

 االرهاب مرتفعة. 

بتطبيق تدابير العناية املعززة ذات العالقة بالشخص السياس ي املعرض للمخاطر على أفراد   أن تقوم ليةاملؤسسة املاعلى  14-4

 . للمخاطر املعرض السياس ي الشخص من املقرب  الشخص وكذلك للمخاطر املعرض السياس ي الشخص لةعائ

  الواردة   املتطلبات  االعتبار  بعين  االخذ  املالية  املؤسسة  على  ينبغي  السياس ي  املحلي  للشخص  املخاطر  ودرجة  مستوى   لتحديد 15-4

. وقد تستعين املؤسسة املالية باملعايير التالية لتحديد مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهابتقييم    قسمفي    ( 1-1)   الفقرة  في

 درجة ومستوى املخاطر:  

 كلفمُ  للمخاطر املعرض السياس ي املحلي الشخص قضاها التي الزمنية املدة (أ) 
ً
عليا في اململكة أو دولة  بمهمات عامة ا

 ؛ أجنبية

 هاتعرض  ومدى  منصبه،  للمخاطر  املعرض  السياس ي  املحلي  الشخص  فيها  يتولى  التي  بالجهة  املرتبطة  الفساد  مخاطر (ب) 

 ؛ الفساد ملخاطر
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 : مثلاملعززة / الواجبة العناية تدابير بتطبيق مرتبطة دقيقة غير معلومات تقديم أو إخفاء العميل محاولة (ج) 

عامة عليا في  مهام أو بمناصبالعميل ومدى ارتباطها  وظيفةإخفاء أو تقديم معلومات غير دقيقة تتعلق ب -

 اململكة أو دولة أجنبية. 

 الثروة. /الدخل بمصدر ترتبط دقيقة غير معلومات تقديم أو إخفاء -

 .عنه  نيابة  للتصرف  منه  املقربين  األشخاص  أو  االسرة  ألفراد  للمخاطر  املعرض  السياس ي  املحلي  الشخص  استخدام (د) 

  وتمويل  األموال غسل مخاطر تقييم نتائج على ُمستندة وموثقة ومعقولة كافية أسباب املالية املؤسسة لدى  يكون  أن ينبغي 16-4

أن الشخص املحلي أو أفراد عائلته أو األشخاص املقربين منه ال يشكلون مخاطر مرتفعة من منظور   قررت ما إذا اإلرهاب

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

  املستفيد  أن  باالستثمار الصلة  ذات التأمين  وثائق أو االدخارأو / و الحماية  تأمين وثائق من لها  تبين  إذا املالية املؤسسة  على 17-4

 أن قبل املخاطر من للتخفيف معززة عناية تدابير باتخاذ تقوم أن للمخاطر معرض سياس ي شخص الحقيقي املستفيد أو

 العناية تدابير تتضمن أن على الوثائق، بتلك تتعلق حقوق  أي ممارسة قبل أو الوثائق تلك بموجب التعويضات دفع يتم

 : يلي ما املعززة

 ؛الوثائق بتلك تتعلق حقوق  أي ممارسة قبل أو الوثائق  تلك بموجب التعويضات دفع يتم أن قبل العليا  االدارة إبالغ (أ) 

 رفع بالغ لإلدارة العامة للتحريات املالية إذا كانت العملية مشتبه بها.   فيإجراء فحص دقيق للعالقة مع العميل والنظر   (ب) 

 : يلي  ما الوثيقة على العميل يمارسها التي  الحقوق  تشمل وقد

 ؛ الوثيقة إلغاء •

 ؛ السماح  فترة خالل الوثيقة إلغاء •

 ؛ االستثمار مبلغ من الجزئي السحب •

 ؛ االستثمار صندوق  تغيير •

 . إضافية اشتراكات أو أقساط دفع •

 حيال لديها شكوك وجود عند أو للمخاطر املعرض السياس ي الشخص تحديد في تنجح لم إذا املالية املؤسسة على ينبغي 18-4

 :يلي ما سجالتها في تضّمن أن ذلك،

 ؛ العميل نوع لتحديد اتخذتها التي  الخطوات (أ) 

 معرض سياس ي بشخص ارتباطه أو العميل يشغلها التي الوظيفة أو املنصب طبيعة حول  لديها الشكوك أسباب (ب) 

 ؛للمخاطر

 ؛ التدابير نجاح عدم أسباب (ج) 

 . التدابير  فيه اتخذت  الذي التاريخ (د) 
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ً
 املبسطة:الواجبة  تدابير العناية: خامسا

املخاطر  ، تحديد وتصنيف العمالء وعالقات العمل ذات املخاطر على القائمنتائج تبني املؤسسة املالية للمنهج  من

في   مبسطةتنفيذ تدابير إمكانية أن تقوم املؤسسة املالية ب املنخفضة من منظور غسل األموال وتمويل اإلرهاب وبالتالي

.  الخطورة نتائج تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب للعمالء أو عالقات العمل منخفضة الحاالت التي تكون فيها

جمع معلومات كافية عن العميل لتحديد مستوى املخاطر   ينبغي النتيجة؛ لهذه الوصول  املالية للمؤسسة وليتسنى

 املرتبطة به.  

( من الالئحة التنفيذية لنظام 17( من الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل األموال واملادة ) 5/5تضمنت املادة )  وقد

  ة منخفض اإلرهاب  وتمويل األموال  غسل مخاطرعندما تكون   مبسطةز تنفيذ تدابير امكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله جو 

 . لذلك الالزمة االشتراطات مع

تجاه العميل   مبسطة أن تتخذ تدابير  ل األموال وتمويل اإلرهاب منخفضةلية عندما تكون مخاطر غسيجوز للمؤسسة املا 1-5

متناسبة مع  املبسطةأن تكون التدابير  وينبغيوعالقة العمل بشرط عدم وجود أي شبهة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب، 

 . العميل هوية من والتحقق للتعرف الواجبة املبسطة العناية  تدابير اتخاذ املبسطة التدابير وتشمل ،املخاطر املنخفضة

التي سيتم اتخاذها تجاه العمالء وعالقة العمل   املبسطةن التدابير واإلجراءات يضمبت  قومعلى املؤسسة املالية أن ت 2-5

 ضمن السياسات واإلجراءات املعتمدة ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  املخاطرمنخفضة 

العناية الواجبة تجاه العميل، وإنما تطبيقها على نحو مخفف  تدابير بيق التدابير املبسطة االعفاء من متطلباتال يعني تط 3-5

على   ينبغيومبسط يتوافق مع مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي يشكلها العميل أو املستفيد الحقيقي. حيث 

 العناية تدابير تطبيق عند التالية باملعايير االلتزام _العمل عالقة أو يلالعم يشكلها التي املخاطر كانت أيا_املؤسسة املالية 

 : الواجبة

  موثوق  مصدر على باالعتماد العميل عن نيابة يتصرف الذي الشخص أو العميل هوية من والتحقق التعرف (أ) 

 ؛ ومستقل

 املالية املؤسسة تقتنع بحيث ومستقل موثوق  مصدر من هويته  من والتحقق والتعرف الحقيقي املستفيد تحديد (ب) 

 ؛ الحقيقي املستفيد تعرف أنها

 ؛ الغرض من عالقة العمل وطبيعتها فهم (ج) 

 شخصفهم هيكل امللكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر  (د) 
ً
 اعتباري ا

ً
 .ا

تدابير العناية الواجبة  قسم في  ( 5-3)  الفقرة في الواردة املعايير  لكافة املبسطة العناية تدابير تطبيق املالية للمؤسسة يجوز  4-5

  تتخذها التي املبسطة العناية تدابير ونوعية طبيعة املالية املؤسسة وتحدد. املبسطة
ً
  األموال  غسل ملخاطر لتقييمها وفقا

  اإلرهاب، وتمويل
ً
 :التالية بالعناصر املبسطة العناية تدابير ترتبط ما وعادة
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 ؛بالعميل املرتبطة واملستندات املعلومات  من التحقق توقيت (أ) 

 ؛ العميل معلومات من والتحقق التعرف عملية ودورية كثافة (ب) 

 .العميل  من عليها الحصول  يتم التي وطبيعتها املعلومات تفاصيل (ج) 

 ، على أن تلتزم بما يلي: تأجيل عملية التحقق من الهوية التعرف على العميل، بعد املاليةللمؤسسة  يمكن 5-5

 ؛ ممكن وقت بأسرعأن تقوم بالتحقق من املعلومات واملستندات املرتبطة بالعميل  (أ) 

 لع هوية العميلأن يكون تأجيل التحّقق من  (ب) 
ً
 ؛ دم تعليق إجراءات العمل الطبيعية ضروريا

   ؛خاطر غسل األموال وتمويل اإلرهابأن ُتطبق التدابير املناسبة والفعالة للسيطرة على م (ج) 

إلدارة املخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل االستفادة من عالقة العمل    اجراءات  واتخاذ  وضع  يتم  أن (د) 

 قبل عملية التحقق. 

 كما للمراقبة تجاههم املخففة العناية تدابير تطبيق تم التي العمل وعالقات العمالء تخضع أن املالية املؤسسة على ينبغي 6-5

 ق يتطب  في _املستمرة واملتابعة للمراقبةنتيجة _ تنظر  وأن واألنشطة، العمليات ومتابعة مراقبة قسم في  ( 7-3)  في وارد هو

 .اإلرهاب  وتمويل األموال غسل مخاطر ارتفاع عند  املعززة العناية تدابير

ملقيم أو معلومات الجواز  لعميل عارض )عابر( استيفاء معلومات هوية املواطن أو ا  عند تنفيذ عمليات  على املؤسسة املالية 7-5

إذا كانت العملية خاصة و وتدوين رقمها كمرجع للعمليات املنفذة،    بموجب إقامة مؤقتة،أو املقيم    سياحة( /زيارةوالتأشيرة ) 

 . التحويل البرقي قسمبمتطلبات شيرة. وااللتزام بخدمة تحويل مالي أو شيكات، فيتم استيفاء صورة الهوية أو الجواز والتأ

 يسمح للعميل العارض )عابر( بإجراء وتنفيذ العمليات التالية:   8-5

 تسديد فواتير الخدمات؛  (أ) 

 مستحقات الجهات الحكومية؛ تسديد  (ب) 

ريال أو ما يعادله للعملية الواحدة، أو ال   5.000) أقص ى بحد   الشيكاتصرف و  املاليالتحويل و تبديل العمالت  (ج) 

 .يعادله خالل العام(  ريال أو ما 50.000يتجاوز 

 شراء وثائق منتجات التأمين اإللزامي للزوار.  (د) 

 
ً
 حفظ السجالت: : سادسا

للسماح  ؛ذات العالقة وإدارات املؤسسة املاليةعلى املؤسسة املالية أن تجعل سجالتها متاحة للجهات املختصة  ينبغي

 .  وهيكلتها وتتبع مصدر العمليات ومنفذها واملفوضين بتنفيذ العمليات أو بالتوقيع  بتحليل البيانات وتتبع التعامالت املالية

 جرائم  مكافحة  نظام  من  ( الستون   و  الخامسة)   واملادة  األموال  غسل  مكافحة  نظام  من  ( عشرة  الثانية)   املادة  تضمنت  وقد

  حيث من السجالت لحفظ املالية املؤسسة على تقع التي االلتزامات وتمويله اإلرهاب
ً
 لحفظها، األدنى والحد طبيعتها

 . النظامية املتطلبات بحسب حفظها مدة تمديد وإمكانية
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على املؤسسة املالية حفظ السجالت ملدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء عالقة العمل أو تاريخ انتهاء العملية أو  1-6

  وااللتزام  ._عميل عارض )عابر(_ عالقة عمل باملؤسسة املالية تربطه ال لعميل  عملية إتمامقفل الحساب أو العقد أو تاريخ  

 بتمديد مدة االحتفاظ بالسجالت. ملختصةا السلطةأي تعليمات قد تصدر من ب

وأن تراجعها وتعززها بشكل   ،لحفظ السجالت وتوثيقهامعتمدة ة املؤسسة املالية وضع إجراءات وضوابط داخلي على 2-6

 : يلي مابحد أدنى  الداخلية والضوابط اإلجراءات   تتضمن أنو  تطبيقها، فاعلية من تتأكد وأن ،مستمر

 ؛واسترجاعها للسجالت الوصول  وصالحية وآلية الكترونية، أو ورقية كانت سواءً  بالسجالت االحتفاظ كيفية (أ) 

 لضمان اململكة خارج حفظها حالة في السجالت بحفظ العالقة ذات النظامية باملتطلبات للوفاء املتخذة التدابير (ب) 

 ؛ السجالت  تلك إلى للوصول  عوائق وجود عدم

 . اإلرهاب وتمويل  األموال غسل ملكافحة النظامية باملتطلبات الوفاء لضمان السجالت حفظ إدارة ترتيبات (ج) 

  الالزمة  التدابير تتخذ  وأن الكافية، باملوارد السجالت بحفظ املختصة اإلدارة بدعم تقوم أن املالية املؤسسة على  ينبغي 3-6

 فاعلية من لتتحقق بشكل سنوي( أقص ى )بحد  الدورية االختبارات وإجراء لديها ألرشفةل التقنية نظمةاأل  وحماية لصيانة

 .السجالت حفظ تنظيم عملية

 مكتملة   السجالت  حالة  تكون   وأن  والتدقيق،  لالسترجاع  قابلة  بطريقة  السجالت  بحفظ ينبغي على املؤسسة املالية أن تقوم 4-6

على   الالزمة السجالت للمؤسسة املالية املؤسسة توفر أن على بتحليل البيانات وتتبع التعامالت وهيكلتها،  لتسمح ومالئمة

 . طلبال  في الوارد النحو

 ينبغي على املؤسسة املالية في حال اسناد حفظ السجالت إلى طرف ثالث أن تأخذ في عين االعتبار التدابير التالية:  5-6

 إضافة  ت،السجال  على الحصول  من املالية املؤسسة تمكين من الثالث الطرف ُيلزم ما العقد في وبوضوح تورد أن (أ) 

 باإلضافة  ثالث  لطرف  مهام  بإسناد  املتعلقة  البيانات  على  مباشر  بشكل  االطالع  حق  على  املؤسسة  حصول   ضمان  إلى

 ؛ الخدمة مقدم مقر إلى الدخول  حق إلى

عدم تزويد أي جهة بالبيانات أو السجالت أو السماح بالدخول ب الثالث الطرف ُيلزم ما العقد في وبوضوح تورد أن (ب) 

األماكن املستخدمة في حفظ املستندات أو الدخول إلى األنظمة التقنية املستخدمة لحفظ البيانات أو  إلى 

 السجالت، إال من خالل املؤسسة املالية بعد التنسيق مع املؤسسة؛

لسجالت للتأكد من التزام  ل  مختلفة  عيناتدورية للطرف الثالث عن طريق طلب    تتجري املؤسسة املالية اختبارا  أن (ج) 

 ؛ النظامية باملتطلبات تفي ومتطلبات التزامات منبما ورد في العقد  الثالث لطرفا

 . الواجبة العناية تدابير قسم في (3-22)  والفقرة ( 3-21)  الفقرة في الواردة باملتطلبات األخذ (د) 

  تقل  ال  ملدة املتخذة التدابير يوضح بمستند تحتفظ أن ناجحة غير وقائية لتدابير اتخاذها عند املالية املؤسسة على  ينبغي 6-6

 نجاح عدم أسباب التدابير، فيه تاتخذ الذي التاريخ املستند يتضمن أن على التدابير، اتخاذ تاريخ من سنوات عشر عن
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 قسممن  (3-11)  الفقرة املبادئ الواردة في تضمنته بما االلتزام األحوال جميع في املالية املؤسسة وعلى الوقائية، التدابير

   العناية الواجبة. تدابير

 ال  ملدة به املشتبه النشاط وتقارير والفحص الداخلية بالتحقيقات املتعلقة املستندات حفظ املالية املؤسسة على ينبغي 7-6

  في  املالية املؤسسة تراعي وأن البالغ، رفع بعدم القرار اتخاذ أو املختصة للجهات البالغ رفع تاريخ من سنوات عشر عن تقل

 :ذلك

 ؛ الداخلية  والتحقيقات البالغات سرية (أ) 

 . املستندات على باالطالع لهم واملصرح املخولين  املوظفين تحديد (ب) 

حسب ما  االحتفاظ بكافة املعلومات الخاصة بمنش ئ التحويل واملستفيد عند إجراء تحويالت برقية على املؤسسة املالية 8-6

 .حفظ السجالت قسم تضمنه

بقاء كافة  في حاالت التحويل البرقي إلى خارج اململكة، فيجب على املؤسسة املالية الوسيطة في سلسة الدفع أن تتأكد من  9-6

املعلومات الخاصة بمنش ئ التحويل واملستفيد مع التحويل البرقي، كما عليها االحتفاظ بكل املعلومات املتعلقة بمنش ئ 

 .حفظ السجالت قسمحسب ما تضمنه  التحويل واملستفيد في سجالتها

رفقة بالتحويل البرقي إلى خارج اململكة املتعلقة  في الحاالت التي تحول فيها القيود التق  10-6
ُ
نية دون االحتفاظ باملعلومات امل

بمنش ئ التحويل أو املستفيد مع بيانات التحويل البرقي املحلي ذي الصلة، فيجب أن تحتفظ املؤسسة املالية الوسيطة  

ة املعلومات التي تّم تلّقيها من املؤسسة املالية منش
ّ
ئة التحويل أو من مؤسسة وسيطة، وذلك ملدة  بسّجل يحتوي على كاف

 سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب. ( عشر) 

 
ً
اقبة: سابعا  العمليات واألنشطة: ومتابعة مر

عد
ُ
واملشبوهة أحد العناصر الهامة  الطبيعيةغير  نشطةبما فيها العمليات واأل واألنشطةمتابعة ومراقبة العمليات  ت

وإبالغ اإلدارة  تحديد أية عمليات أو أنشطة مشبوهة ، ومنها تستطيع املؤسسة املالية املخاطر  ملنهج القائم علىالتطبيق 

  والتدابير  من تقييم الضوابط املالية املؤسسة في العامة للتحريات املالية بشأنها، كذلك تسمح أنظمة املتابعة واملراقبة

بشكل مستمر وتحسين فعاليتها باالستفادة من النشاط غير املعتاد الذي تم اكتشافه وأدى إلى االشتباه في عملية    الوقائية

 غسل أموال أو تمويل إرهاب. 

 جرائم مكافحة امنظ من ( والستون  التاسعة)  واملادة األموال غسل مكافحة نظام من ( عشرة الثالثة)  املادة تضمنت وقد

راقبة املعامالت والوثائق والبيانات بشكل مستمر لضمان  مل   املالية  املؤسسة  عاتق  على  تقع  التي  االلتزامات  وتمويله  اإلرهاب

 عناية بإيالء املالية املؤسسة قيام فيها بما العمل، عالقة أومن معلومات عن العميل  املالية املؤسسة لدىتوافقها مع ما 

  إرهاب  تمويل أو أموال غسل عملية وقوع مخاطر كانت ما إذا خاص وبشكل عاديةال غير واألنشطة للعمليات خاصة

 .مرتفعة
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راقبة ومتابعة العمليات واملعامالت لتحديد  مل املخاطر؛ تقييم نتائجوإجراءات مبنية على  تدابير على املؤسسة املالية وضع  1-7

  تقوم  وأنبفاعلية  والتدابير اإلجراءات بتنفيذ املالية املؤسسة تقوم أن على ،الطبيعيةنشطة غير واكتشاف العمليات واأل

 . اإلدارة العليا  مستوى  على واعتمادها بتوثيقها

  املخاطر  على  املبنيأسلوب الرقابة واملتابعة  قعلى املؤسسة املالية عند وضع التدابير واإلجراءات الرقابية أن تطب 2-7
ً
 وفقا

  املرتكز  الرقابة أسلوب يسمح حيث  اإلرهاب،غسل األموال وتمويل  مخاطر تقييم  عن الناتجةخاطر امل ومستوياتدرجة ل

 :باآلتي بالقيام املالية للمؤسسة املخاطر على

 :يشمل بما الخطورة، عالية والعمليات للعمالء املراقبة ودرجة طبيعة تعزيز طريق عن املعززة التدابير تطبيق (أ) 

 الخطورة؛ عالية العمليات ومتابعة مراجعة •

 والقيام العالقة ذات التقارير وإعداد متكرر  بشكل الخطورة عالي العميل وعمليات أنشطة ومتابعة مراجعة •

 ؛ متكرر  بشكل الالزمة الداخلية بالتحقيقات

 .العمالء بها يقوم التي العادية غير العمليات أو لألنشطة املالي والتحليل التتبع •

  املستمرة   الرقابة  عملية  وتكرار  وتيرة  تخفيف  يشمل  بما  املخاطر  منخفضة  عمالواأل   للعمالء  املبسطة  التدابير  تطبيق (ب) 

 . اإلرهاب وتمويل األموال غسل مخاطر انخفاض حال في

عمال منخفضة الخطورة إعفاء املؤسسة املالية من متطلبات الرقابة  يعني تطبيق أسلوب الرقابة املبسط للعمالء واأل  ال 3-7

، وإنما يسمح أسلوب الرقابة  بشكل مستمر على املؤسسة املالية مراقبة كافة العمالء والعمليات ينبغيواملتابعة حيث 

تمويل اإلرهاب التي املبسط بتطبيق إجراءات الرقابة واملتابعة على نحو مخفف ومبسط يتوافق مع مخاطر غسل األموال و 

 .الخطورة عالية والعمليات للعمالء الرقابية املالية املؤسسة موارد وتوجيه يشكلها العميل أو عالقة العمل

 لتطبيق أسلوب الرقابة املرتكز على املخاطر؛ على املؤسسة املالية القيام باآلتي: 4-7

  (أ) 
ً
 مخاطر تقييم قسم في ( 1-1) الواردة في الفقرة  للمتطلباتأن توفر أدوات رقابية تتناسب مع املخاطر املحددة وفقا

تسمح لها بتحليل العمليات واملعامالت واالنماط واألنشطة غير الطبيعية  بحيث ،اإلرهاب وتمويل األموال غسل

  من  ُيمكنها بما الشأن؛ هذا في  الكافية البشرية املوارد وتوفير  تنفيذها قبلورصدها في الوقت الفعلي لتنفيذها أو 

  على   العميل،  من  املعتاد  أو  املتوقع  السلوك  مع  يتناسب  ال  تصرف  أي  وتحديد  واألنشطة  واملعامالت  العمليات  متابعة

  املراقبة  املالية للمؤسسة تكفل وأن ،أن تتناسب هذه األدوات مع طبيعة وحجم وتعقيدات أعمال املؤسسة املالية

 ؛ ومستمر  كاف بشكل

 املالية املؤسسة فيودرجة تعقيد األعمال واألنشطة  تحديدها تم التيوضع مؤشرات وأنماط تتناسب مع املخاطر  (ب) 

أو   واملعامالت العملياتمن رصد  املالية املؤسسة تتمكن، بحيث الحديثة اإلرهاب وتمويل ألموالا غسل وتقنيات

حسب مقتضيات وتطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات واملعامالت. ويمكن تحويل  ،األنشطة غير الطبيعية

صميم الضوابط للتخفيف من هذه  هذه املؤشرات إلى استراتيجيات لتقييم خطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب وت

 املخاطر. 
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من متابعة العمليات واألنشطة وتحديد أي    تمكنهامناسبة    نظم تقنيةاملالية    ةلمؤسسلينبغي أن تتوافر في األدوات الرقابية   5-7

 ومن الضروري   ،تصرف ال يتناسب مع سلوك العميل املعتاد أو املتوقع
ً
 فقط ليس كافيا

ً
حيث أن متابعة العمليات يدويا

ناسب  وينبغي أن تت ،تية املتابعة املستمرة للتعامال للقيام بعمل الفعالة األنظمة االلكترونيةب االستعانة للمؤسسة املالية

مع  الرقابةب النظم التقنية الخاصةدمج  يتم أن علىلمؤسسة املالية. ل املخاطر ونتائجاملستخدمة مع تعقيد  النظم التقنية

 :يلي ما ليتحققاألنظمة األساسية للمؤسسة املالية، 

، بحيث يتم إيالء متابعة إضافية التقني واملتابعة املراقبة  نظام معتصنيف العمالء القائم على املخاطر  ارتباط (أ) 

  ومتابعة  راقبةم قسمفي  ( 7-2)  الواردة في الفقرة املتطلباتللعمالء والتعامالت ذات املخاطر العالية بما يتوافق مع 

 ؛واالنشطة العمليات

، لضمان املتابعة و متابعة جميع أعمال املؤسسة املالية عندما يكون ذلك  (ب) 
ً
 ؛ املراقبة املناسبة لكافة األعمال مناسبا

تطبيق رقابة ومتابعة مبسطة تتناسب مع املخاطر املحددة للعمالء واألعمال منخفض ي املخاطر حسب ما هو وارد   (ج) 

 .واألنشطة العمليات ومتابعة مراقبة قسمفي  ( 7-2) الواردة في الفقرة  املتطلباتفي 

للتأكد من فاعليتها وكفايتها،  بشكل سنوي(أقص ى )بحد  املؤسسة املالية اختبار األدوات الرقابية على أساس دوري على 6-7

 . ها، وتوثيق الدورية االختبارات نتائج على بناءً  وتطويرها

  وتحديث  ملراجعة ةالالزم الوقائية التدابير واتخاذ مستمر؛ بشكل  والعمليات العمالء ومتابعة مراقبة املالية املؤسسة على 7-7

   املراقبة  نتائج  على  بناءً   العمالء  وتصنيف  معلومات
ً
  الواجبة؛   العناية  تدابير  قسمفي    (3-7)   الفقرة  في  الواردة  للمتطلبات  وفقا

  أنشطة،   من  هرصد  تم  ما  وبينأو أثناء العالقة    العالقة  بداية  عند  العمالء  قبل  من  عنه  اإلفصاح  تم  ما  بين  تعارض  أي  لتحديد

 .العميل مع العمل عالقة انتهاء حتى والعمليات للعمالء املستمرة  املراقبة عملية تتوقف ال أن وينبغي

على املؤسسة املالية تأهيل وتدريب موظفيها للقيام بعملية الرقابة واملتابعة حسب مهام عملهم املختلفة، وأال تكتفي   8-7

 اإلرهاب تمويل ومؤشرات األموال غسل مؤشرات ذلك في تراعي وأن واملراقبة، للمتابعة نظم وبرامج تقنيةعلى  باالعتماد

 .لديها املعتمدة

 طبيعة على املؤسسة املالية وضع مؤشرات وأنماط ذات داللة على وجود شبهة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب تتناسب مع 9-7

  اإلرهاب،  وتمويل األموال غسل عمليات وتطورات أساليب تنوع االعتبار بعين األخذ  مع املالية، املؤسسة أعمال ومخاطر

   تحديثها  على  مستمر  بشكل  املالية  املؤسسة  تقوم  أن  على
ً
 في االعتبار   العمليات  تلك  أساليب  وتنوع  تطور   ملقتضيات  وفقا

ً
أخذا

ال أو اللجنة الدائمة ملكافحة اإلرهاب وتمويله، وما يصدر من أو اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األمو  املؤسسةما يصدر من 

 .( فاتف )  جهات أخرى محلية أو دولية، مثل مجموعة العمل املالي

غسل األموال وتمويل   التي قد تستهدف ألغراض املالية املؤسسة في الرئيسةينبغي على املؤسسة املالية تحديد املناصب   10-7

من تطبيقهم املستمر لسياسات وإجراءات    التأكدو   ،مراقبة املوظفين الذين يشغلون هذه املناصب عن كثب  وينبغياإلرهاب.  

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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ً
 اإلبالغ عن العمليات املشتبه بها: : ثامنا

بفاعلية؛   تقوم بتنفيذهاو تضع إجراءات إبالغ داخلية عن العمليات أو األنشطة غير العادية  أن على املؤسسة املالية

أن يكون لدى املؤسسة املالية قاعدة    ينبغيو .  من أن تستغل كقناة لتمرير عمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهابتها  لحماي

 بيانات موثقة تساعد املوظفين على تحديد ما إذا كانت العمليات 
ً
معقولة لالشتباه  أو األنشطة غير العادية توفر أسبابا

 . في غسل األموال أو تمويل إرهاب

 الحادية) و  ( السبعون   املادة) و  األموال  غسل  مكافحة  نظام  من  (عشرة  السادسة) و  ( عشرة  الخامسة)   تاناملاد  تضمنت  وقد

 العمليات  عن لإلبالغ املالية املؤسسة عاتق على تقع التي االلتزامات  وتمويله اإلرهاب جرائم مكافحة نظام من ( والسبعون 

 .العميل  تنبيه بعدم املرتبطة النظامية املتطلبات  إلى إضافة بها، املشتبه

بالغ عن العمليات املشتبه بها وأن تقوم بتنفيذ اإلجراءات بفاعلية وأن يتم لإل على املؤسسة املالية وضع وتوثيق إجراءات  1-8

 ما يلي:  اإلجراءات  تشمل وقد،  مجلس اإلدارةاعتمادها على مستوى 

  أموال   غسل  بعملية  االشتباه  حال  في  املالية  املؤسسة  ومسؤولي  موظفي  قبلالداخلية الواجب اتباعها من    اإلجراءات (أ) 

 ؛ إرهاب  تمويل أو

طرح ، لبها املشتبه  العمليات عن اإلبالغ عن املسؤول املنصب أو املوظفآلية تسهل تواصل املوظفين مع  (ب) 

 ؛ االستفسارات ورفع االشتباهات

 ؛ التحقيقات سير مراحل يشمل بما االشتباه حاالت  حيال الداخلية التحقيق إجراءات (ج) 

 ؛ إقفاله أو البالغ اعتماد حال في االشتباه لحالة واملراجعة االعتماد مستويات (د) 

 ؛بها املشتبه العمليات عن املالية للتحريات العامة لإلدارة اإلبالغ عن املسؤول املنصب  أو املوظف تحديد (ه) 

 . العميل تنبيه وعدم البالغ سرية على للحفاظ الكافية  التدابير (و) 

الفعالة والتحقيقات الكافية لكل بالغ داخلي لتحديد ما إذا على املؤسسة املالية توفير املوارد الكافية التي تسمح باملتابعة  2-8

 كان تقديم بالغ اشتباه إلى اإلدارة العامة للتحريات املالية له ما يبرره.

 وبشكل مباشر عند اشتباهها أو عند توفر معلومات أو أسباب   على 3-8
ً
املؤسسة املالية إبالغ اإلدارة العامة للتحريات املالية فورا

في حال قيام املؤسسة املالية بتقديم  و اإلرهاب، تمويل أو األموال  بغسلتباه في أن سلوك العميل له ارتباط معقولة لالش

تزويد اإلدارة العامة للتحريات املالية بأي معلومات إضافية تقوم و  االستجابة فعليها املالية للتحريات العامة لإلدارةبالغ 

 
ُ
 قدم.بطلبها بشكل مباشر بغّية تحليل البالغ امل

إذا توافرت  _بما في ذلك محاوالت اجراء العمليات التي لم تتم  بها املشتبهعلى املؤسسة املالية اإلبالغ عن جميع العمليات  4-8

 بغض النظر عن قيمة العملية.  _األسباب املعقولة لالشتباه

 . تحويل برقي في عملية على املؤسسة املالية إبالغ اإلدارة العامة للتحريات املالية عند اشتباهها  5-8
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تقدم بالغ لإلدارة العامة للتحريات املالية بناًء على تكهنات أو عدم وجود معلومات أو أسباب  أالعلى املؤسسة املالية  ينبغي 6-8

 لدى املؤسسة املالية األسباب املعقولة لتقديم االشتباه في الحاالت التالية:  ويتوافرمعقولة لالشتباه، 

  املراد  العملية أو النشاط أن التحقيقات أو ألعمالها ممارستها خالل من املالية املؤسسة لدى العلم يتوفر أن (أ) 

 ؛بها مشتبه بعملية ترتبط تنفيذها

أن يتوفر لدى املؤسسة املالية أسس معقولة لالشتباه بناًء على معلومات كافية أن النشاط أو العملية املراد    (ب) 

 تنفيذها ترتبط بعملية مشتبه بها.

على املؤسسة املالية في حال االشتباه بوجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب ولديها مبررات قوية وأسباب معقولة بأن   7-8

 لسلطتها التقديرية عدم  العميل قد 
ً
يتنبه لوجود حالة اشتباه في حال قيامها بتطبيق تدابير العناية الواجبة؛ أن ُتقرر وفقا

تطبيق تدابير العناية الواجبة، وعليها في هذه الحالة الرفع إلى اإلدارة العامة للتحريات املالية تقرير عن معاملة مشبوهة،  

 بررات عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة. على أن يتضمن التقرير ذكر أسباب وم

8-8  
ً
البالغات املعتمد من قبل اإلدارة العامة للتحريات  نموذجو أللية  على املؤسسة املالية التقيد بتقديم بالغات االشتباه وفقا

علومات املتوافرة  املالية، على أن يتم تزويد اإلدارة العامة للتحريات املالية بتقرير إضافي مفصل يتضمن جميع البيانات وامل

 لدى املؤسسة املالية عن تلك العملية واألطراف ذات الصلة. 

اإلدارة العامة للتحريات املالية، على   عنها، ويقدم إلى  بالغاإل ينبغي على املؤسسة املالية تقديم تقرير فني عن الحاالت التي تم  9-8

 أن يتضمن التقرير ما يلي: 

 ؛أشهر ستة ملدة  العقد  على تمت التي العمليات أو الحساب كشف (أ) 

 ؛الواجبة العناية تدابير لتطبيق عليها الحصول  تم التي املستندات (ب) 

 . االشتباه محل العقد أو الحساب دراسة عن فني تقرير (ج) 

سؤول عن اإلبالغ عن  املعلى املوظف أو املنصب  اتخاذ قرار عدم إبالغ اإلدارة العامة للتحريات املالية عن بالغ داخلي؛ عند 10-8

املشتبه بها أن يقوم بتوثيق ذلك بما يشمل أسباب عدم اإلبالغ بشكل مفصل وكاف، على أن يراعى في ذلك   العمليات

 .( 8-1)  للفقرة( دند ) مستويات االعتماد واملراجعة الواردة في الب

بما فيها نسخة البالغ املقدم لإلدارة    عن جميع بالغات االشتباه التي تم تقديمها  بسجالتينبغي على املؤسسة املالية االحتفاظ   11-8

أو البالغات الداخلية التي جرى التحقيق فيها ولم يتم اإلبالغ عنها لعدم توافر األسباب الكافية  العامة للتحريات املالية

االخالل   عدم فيها ويراعى مستقل بشكل والبالغات التحقيقات مستندات حفظ عملية تكون  أن علىالشتباه بها، ل

 . السجالت هذه على باالطالع املخولين  األشخاص تحديد مع ،يات سرية التحقيقات والبالغاتبمقتض
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املؤسسة املالية دراسة ومراجعة حاالت االشتباه والبالغات الداخلية وعمليات التغذية العكسية الواردة من اإلدارة   على 12-8

ث املؤشرات وأنماط غسل األموال أو تمويل اإلرهاب  العامة للتحريات املالية وأخذها في االعتبار أثناء عملية وضع/تحدي

 .واألنشطة العمليات ومتابعة مراقبة قسم في ( 7-9) الفقرة الواردة في 

بما  العلياتثقيف وتوعية كافة العاملين لديها بما فيهم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة بعلى املؤسسة املالية أن تقوم  ينبغي 13-8

 يلي: 

 ؛عنها واالبالغ بها املشتبه العملية  أو النشاط  بتحديد العالقة ذات املتطلبات (أ) 

 تزاماتااللب  باإلخالل  املرتبطة  املسؤوليات  من  وغيرها  والجنائية  املدنية  باملسؤولية  العالقة  ذات  النظامية  املتطلبات (ب) 

 ؛ املطلوبة السرية

  عن  معلومات أو تقارير أو واقعة أية عن اإلفصاح أو  العمالء  تنبيه وعدم باإلبالغ العالقة ذات النظامية املتطلبات (ج) 

 . مشبوهة عملية

  املؤسسةعلى املؤسسة املالية إشعار   14-8
ً
حسابات أو عالقات أو تعامالت مالية لألسماء املدرجة في قائمتي لجنتي  بأيفورا

 لقرار مجلس  ( 1988( ولجنة ) 1267/1989/2253لجنة )  األمنمجلس 
ً
وكذلك األسماء املدرجة في القائمة الوطنية تنفيذا

 للبيانات املتوفرة في    ( 1373رقم ) األمن  
ً
 تعاميم  تضمنه  بما  تلتزم  أن  املالية  املؤسسة  على  ينبغي  األمثل  وللتطبيق  القوائم؛وفقا

 :ومنها العالقة ذات املؤسسة

 ؛ الصلة بمكافحة االرهاب وتمويله األمن ذاتدليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس  (أ) 

 بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. املتعلقةاألمن دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس  (ب) 

 األسماء معاملستمرة  للمقارنة تقنيةالنظم المالءمة والنظر في مدى املالية آلية فعالة وشاملة  املؤسسةأن تضع  ينبغي 15-8

 اإلبالغ عن العمليات املشتبه بها. قسم في  ( 8-14) املدرجة في قائمة العقوبات الواردة في الفقرة 

 
ً
 :غسل األموال وتمويل اإلرهاب ةبمكافح االلتزام  إدارة ترتيبات: تاسعا

على مجلس اإلدارة في املؤسسة املالية    ، يجببشكل فاعل وكاف  املخاطر  على  القائم  املنهجللمؤسسة املالية تنفيذ    ليتسنى

 تقييم  ونتائجوحجمها    املالية  توفير املوارد الكافية بما فيها املوارد البشرية والتقنية التي تتناسب مع طبيعة أعمال املؤسسة

 والضوابط  واإلجراءات لسياساتويل اإلرهاب وذلك لضمان التطبيق الفعال لغسل األموال وتم ملكافحة املخاطر؛

  وتمويل  األموال   غسل ملكافحة  مالئمة ترتيبات وضع ذلك يشمل  أن على اإلرهاب،  وتمويل األموال غسل  ملكافحة الداخلية 

 مهام   وتحديد  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحةب  االلتزام  إلدارة  مسؤول  وتعيين  املالية  املؤسسة  مستوى   على  اإلرهاب

 . ، وتكون ذات مرجعية إدارية وفنية ملجلس اإلدارة ومرجعية فرعية لإلدارة العلياعمله

  التنفيذية   الالئحة  منعشرة    الثامنةالتنفيذية لنظام مكافحة غسل األموال واملادة   من الالئحة  ( 14/1)   املادة  تضمنت  وقد

 ملكافحة املناسبة الترتيبات بوضع املالية املؤسسة عاتق على  تقع التي االلتزامات وتمويله اإلرهاب جرائم مكافحة لنظام

 . اإلرهاب وتمويل األموال غسل
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 الترتيبات تشمل أن على اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحةب االلتزام إلدارة مالئمة ترتيبات وضع املالية املؤسسة على 1-9

 :يلي ما أدنى بحد

 ؛ اإلرهاب وتمويل  األموال غسل مكافحةب االلتزام  وظيفة (أ) 

 ؛ العليا اإلدارة  مستوى  على اإلرهاب وتمويل األموال  غسل كافحةبم االلتزام وظيفة عن املسؤول يعين أن (ب) 

 وأن يتصل  مستقلة بصورة اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحةب االلتزام مسؤول يعمل أن (ج) 
ً
 وإداريا

ً
بمجلس فنيا

 ؛اإلدارة واللجان التابعة للمجلس

االطالع في الوقت املناسب على أي معلومات  صالحية  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابب االلتزامملسؤول  يكون  (د) 

بما فيها بيانات العمالء بموجب تدابير العناية الواجبة وسجالت العمليات األخرى ذات الصلة أو أي بيانات ضرورية 

 للقيام بمهام عمله دون استثناء. 

اإلرهاب وتزويدها باملوارد   ينبغي على املؤسسة املالية إنشاء وحدة مستقلة ومتخصصة ملكافحة غسل األموال وتمويل 2-9

ر الكفاءة والقدرات املهنية الالزمة عند  يتوفو الكافية بما فيها املوارد البشرية والتقنية للقيام بمهام عملهم على أكمل وجه، 

، وأن يقتصر العمل بها على اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة وحدةتعيين املوظفين املؤهلين لشغل املناصب في 

 . يين فقطالسعود

 الوصف  في اإلرهاب وتمويل األموال غسل كافحةبم االلتزام مسؤول ومسؤوليات مهام تحدد أن املالية املؤسسة على 3-9

 :يلي ما فيها بما اإلرهاب، وتمويل األموال غسل بمكافحة عالقةال  ذات األعمال  كافة تشمل أن على له، املعتمد الوظيفي

 غسل  ومخاطر  املالية  املؤسسة  أعمال  وطبيعة  حجم  مع  يتناسب اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  ملكافحة  برنامج  وضع (أ) 

 ؛ فاعل بشكل إدارتها على والعمل املخاطر تلك من الحد أجل من حددتها؛ التي اإلرهاب وتمويل األموال

 بالتدابير  والتوصية تطبيقها، ومراقبة املالية املؤسسة في العمل وإجراءات سياسة من مستمر وبشكل التحقق (ب) 

 ؛ ذلك إلى الحاجة دعت كلما وتعزيزها اإلرهاب وتمويل  األموال غسل مكافحة بمتطلبات للوفاء اتخاذها  الواجب

 التي املعلومات مع واألنشطة العمليات حجم توافق لضمان مستمر بشكل وفحصهامراقبة العمليات واملعامالت  (ج) 

رصد األنشطة التي قد تتضمن  أجل من يمثلها؛ التي واملخاطر التجارية وانشطته العميل عن املالية املؤسسة لدى

ل  عمليات مشتبه بها، واالستفادة من عمليات الفحص في إعداد وتحديث أساليب املراقبة املعتمدة ملكافحة غس

 ؛ األموال وتمويل اإلرهاب

جمع  لتمويل اإلرهاب واتخاذ اإلجراءات الالزمة  تلقي البالغات عن العمليات املشتبه بها املتعلقة بغسل األموال أو  (د) 

  ذلك وتوثيقاملعلومات عنها وتحليلها 
ً
 ؛كتابة

  بمهمةالقيام  (ه) 
ً
اإلبالغ عن العمليات املشتبه بها إلى اإلدارة العامة للتحريات املالية فور تحديد االشتباه، وذلك وفقا

 العمليات عن االبالغ قسم في وارد هو ما حسبإلجراءات التبليغ املتبعة مع إعداد تقرير فني عن الحالة املشتبه بها 

 ؛ هاب املشتبه
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لجنة     األمنمجلس  حسابات أو عالقات أو تعامالت مالية لألسماء املدرجة في قائمتي لجنتي    عن  اإلبالغ  بمهمة  القيام (و) 

 لقرار مجلس  (1988( ولجنة ) 1267/1989/2253) 
ً
رقم    األمنوكذلك األسماء املدرجة في القائمة الوطنية تنفيذا

 ؛املشتبه بها العمليات عن االبالغ قسمفي  ( 8-15)  الفقرة في وارد هو ما حسب املؤسسةإلى  ( 1373) 

 الوفاء  من للتحقق ،بما في ذلك الفروع املالية املؤسسةالقيام بإجراء زيارات مستمرة ملختلف قطاعات وإدارات  (ز) 

  الزيارات وتوثيق اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة بمتطلبات
ً
 ؛كتابة

افحة غسل األموال  الدورية لألنشطة التي تمارسها وحدة مك والتقارير امليدانية الزيارات تقارير إعداد وتقديم   (ح) 

 ؛ اإلدارة وتمويل اإلرهاب إلى مجلس 

 غسل مكافحة مجال  في املالية املؤسسة قبل من  املعتمدة الداخلية بالضوابط املرتبط االستبيان واعتماد إعداد  (ط) 

 ؛أخرى  مالية مؤسسة مع عالقة في املالية املؤسسة دخول  عند اإلرهاب وتمويل األموال

وأي معلومات ذات عالقة بمكافحة غسل األموال وتمويل    ونماذج جمع البياناتاستبيان الضوابط الداخلية    اعتماد (ي) 

 اإلرهاب 
ُ
 ؛ للمؤسسةقدمة امل

 املشاركة في لجان العمل ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  (ك) 

 اإلرهاب  وتمويل األموال غسل مكافحة وحدة تمارسها التي األنشطة عن اإلدارة ملجلس املقدمة التقارير تقتصر أال ينبغي 4-9

 متطلبات  لتطبيق املالية املؤسسة تواجه التي والتحديات املعوقات تحديد كذلك تشمل بل فقط اإلحصائية البيانات على

 .وفعاليتها األداء لتحسين الالزمة والتوصية اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة

 
ً
 التدقيق املستقل: وظيفة : عاشرا

اختبار الضوابط    املالية املؤسسة على  املخاطر، على  القائم  املنهجمة  ءومال يتسنى للمؤسسة املالية التأكد من كفاية  حتى

غسل األموال أو تمويل   ملخاطرالداخلية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل طرف مستقل للتأكد من مالءمتها  

على أن يتوافر لدى املدققين الداخليين أو الخارجيين الخبرة الكافية من أجل إجراء اختبار  ،اإلرهاب وفعالية تطبيقها

لفعالية تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تعتمدها قائم على أساس املخاطر 

 املؤسسة املالية. 

من الالئحة   ( الثامنة عشرة) ( من الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل األموال واملادة 14/1)  املادة تضمنت وقد

التنفيذية لنظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله االلتزامات التي تقع على عاتق املؤسسة املالية بوضع آلية تدقيق مستقلة  

 . اإلرهابتمويل و الختبار فاعلية وكفاية السياسات واإلجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل األموال  

ستقلة بما فيها توفير املوارد الكافية الختبار مدى  على املؤسسة املالية وضع الترتيبات امل 1-10
ُ
الئمة لوظيفة التدقيق واملراجعة امل

  ، التدقيق واملراجعة املستقلة مؤهلين وااللتزام بتطبيق متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأن يكون موظف

  املالية  املؤسسة  جميع وحدات العمل في التزام مدى  فحص  بمهام للقيام الالزمة   املهنية والقدرات  الكفاءة  لديهم تتوافر وأن

 .االرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة بمتطلبات
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مسؤول التدقيق واملراجعة في املؤسسة املالية بشكل مستقل عن وظيفة مكافحة غسل األموال وتمويل   يعملأن  ينبغي 2-10

 تم مراجعتها.تبأي من الوظائف أو التدابير التي  املستقل  املدقق مشاركة عدم من التأكد  املالية املؤسسة  وعلى ،اإلرهاب

برنامج  مدى مالءمة وكفاية وفاعلية  عنفحص مستقّل  ء بإجرا القيام املستقل واملراجعة التدقيق مسؤول على ينبغي 3-10

وإرسالها إلى التدقيق غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مستوى املؤسسة املالية وتوثيق نتائج  بمكافحة االلتزام وإجراءات

 .ةاملناسب اتالتخاذ اإلجراء  اإلدارة مجلس

سياسات واإلجراءات ملكافحة غسل األموال وتمويل والإجراء االختبارات املستقلة للضوابط  على مسؤول التدقيق املستقل 4-10

 مع املخاطر التي تم تحديدها.  تناسبهااالرهاب ومدى 

  برنامج وإجراءات  وفاعلية وكفاية مةءمال  مدى تقييم عند املستقل واملراجعة التدقيق مسؤول عمل إطار يكون  أن ينبغي 5-10

  التركيز  يتم بحيث اإلرهاب؛ وتمويل األموال غسل مخاطر أساس على مبني اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة االلتزام

 .اإلرهاب وتمويل األموال غسل عمليات تمرير في لالستغالل غيرها من عرضة األكثر الخطر جوانب على

وكفاية وفاعلية وظيفة  مة ءمال مدى حيال التدقيق  الحاجة أن تأخذ في االعتبار إدراج مهام  عندعلى املؤسسة املالية  ينبغي 6-10

 االلتزام بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ضمن نطاق عمل املدقق الخارجي.  

لعملية اتخاذ اإلجراءات الكافية للتأكد من تصحيح أي مواطن ضعف أو قصور تم اكتشافها نتيجة اإلدارة العليا على  7-10

 التدقيق املستقل. 

 التدريب في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:: الحادي عشر

املالية أن ترصد امليزانية الكافية لتدريب اإلدارة العليا واملوظفين لتحقيق الكفاءة في مكافحة غسل األموال   ةعلى املؤسس

أن يكون التدريب مستوحى من التجارب الواقعية، وأن يشمل على التطورات واألساليب الجديدة في  و وتمويل اإلرهاب. 

وتقع مسؤولية تحديد مستوى    ،وابط الداخلية للمؤسسة املاليةعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الصلة والض 

  على  املبني النهج تطبيق على موظفيها قدرة املالية املؤسسة لتضمن ،اليةاملونوع التدريب املناسب على عاتق املؤسسة 

 .املخاطر أساس

  الالئحة  من ( عشرة الثامنة)  واملادة األموال غسل مكافحة لنظام التنفيذية الالئحة من( 14/1)  املادة تضمنت وقد

 تدريب برامج بتقديم املالية املؤسسة عاتق على تقع التي االلتزامات وتمويله اإلرهاب جرائم مكافحة لنظام التنفيذية

 .اإلرهاب وتمويل األموال  غسل مكافحة مجال في ملوظفيها مستمرة

لكافة املوظفين إلحاطتهم باألنظمة والتعليمات وباملستجدات املتعلقة  على املؤسسة املالية إعداد برامج تدريبية مستمرة  1-11

بما يرفع من كفاءة املوظفين في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية   ؛بمجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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 أن  على  ،لك الجرائم ومكافحتهاالتصدي لها بما يحقق درجة من اإلملام واملعرفة للقيام بدور فّعال في الحد من حدوث ت

 . اإلرهاب وتمويل  األموال غسل مكافحة مجال في  التدريب لتقديم الكافية  امليزانية املالية املؤسسة ترصد

عمال  على املؤسسة املالية توفير التدريب املناسب ملوظفيها مع مراعاة مالئمة التدريب للمستوى الوظيفي وطبيعة األ  ينبغي 2-11

ستويات الوظيفية في املؤسسة املالية بما فيهم أعضاء  املمختلف    والتوعية  التدريب  برامجوأن تشمل    ،التي يقوم بها املوظف

 : يلي ما املقدم  التدريب في  يراعي وأن. والتنفيذيينواملدراء املسئولين مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منها 

دريب وتثقيف كافة املوظفين الحاليين واملوظفين الجدد قبل مباشرتهم للعمل حول أهمية سياسات واجراءات  ت (أ) 

وظفين  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كما يجب إعادة تقديم هذا التدريب بشكل مستمر لضمان تذكير امل

 ؛ التطورات التي تطرأ في هذا الشأن بمسؤولياتهم واطالعهم الدائم على التحديثات و 

 بما يتوافق مع املخاطر  الواجبة،تقديم تدريب أكثر شمول وتفصيل للموظفين املسؤولين عن تطبيق تدابير العناية   (ب) 

 ؛ التي تتعرض لها املؤسسة املالية

  غسل  ملكافحة االلتزام ملوظفي اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة مجال في وكاف متخصص تدريب تقديم (ج) 

 ؛ املستقل  التدقيق موظفي وكذلك اإلرهاب، وتمويل األموال

وعية كافة موظفي ومدراء وأعضاء مجلس إدارة املؤسسة املالية باملسؤوليات امللقاة على عاتقهم وواجباتهم ت (د) 

أخفقوا في االلتزام باملتطلبات ذات الصلة كما هو منصوص عليه في   إذاالشخصية والعقوبات التي قد يتعرضون 

نظام مكافحة غسل األموال ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة من  

 والجهات ذات العالقة. املؤسسة

 : التالية اإلجراءات  تتخذ أنالتدريب،  باملعاهد املتخصصة لتقديم  االستعانة عند املالية املؤسسة على ينبغي 3-11

 ؛ اإلرهاب وتمويل  األموال غسل مكافحة ملتطلبات املقدم التدريب مةءمال  من التحقق (أ) 

 ؛ التي تتعرض لها املؤسسة املالية  واملخاطر األنشطةمن أن التدريب املقدم يراعي طبيعة  التحقق (ب) 

 ؛ التدريب مقدم لدى املتوفرة العملية والخبرات الذاتية السيرة من التحقق (ج) 

تحليل نتائج ، و املدرب وخبرة وقدرات  وأسلوب التدريبية  املادة مةءمال  املشاركين حول  املتدربين استطالع آراء (د) 

 ؛ واالستفادة من مالحظات املتدربين برنامج تدريبيكل  بعداالستطالع 

  وتمويل  األموال غسل مكافحة بمتطلبات املوظفين معرفة لتقييم الالزمة االختبارات إجراء املالية املؤسسة على ينبغي 4-11

مع  بشكل سنوي(  أدنى)بحد  دوري بشكل املراجعة تتم أن على الشأن، هذا في لهم املقدم التدريب جودة ومدى اإلرهاب

 . العالقة ذات الحديثة املتطلباتمراعاة 

التدريب املقدم في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل  ينبغي على املؤسسة املالية االحتفاظ بسجالت تتضمن مستندات  5-11

 اإلرهاب وبيانات الحضور وتاريخ تقديم التدريب. 
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 معايير التوظيف واملتابعة: عشر:  الثاني

تقوم بتطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة لضمان نزاهة موظفيها، وتقليل مخاطر تورطهم  أنعلى املؤسسة املالية ينبغي 

 ، للتحقق من توافر النزاهة واملعايير املهنية الكافية لدى موظفيها.جرمينملمع ا  تواطؤهمأو 

  الالئحة  من ( عشرة الثامنة)  واملادة األموال غسل مكافحة لنظام التنفيذية الالئحة من( 14/1)  املادة تضمنت وقد

 إجراءات  وضع بضمان املالية املؤسسة عاتق على تقع التي االلتزامات وتمويله اإلرهاب جرائم مكافحة لنظام التنفيذية

 . املوظفين  توظيف عند عالية معايير لضمان كافية فحص

لضمان    عند توظيف املوظفينعلى املؤسسة املالية وضع وتطبيق إجراءات مناسبة للفحص عن خلفية األشخاص املؤهلين   1-12

 . التوظيفوجود معايير كفاءة عالية عند التعيين أو 

 السوابق  من أو التوظيف القيادية املناصب شاغلي أو اإلدارة مجلس أعضاء سجالت من التحقق املالية املؤسسة على 2-12

 .بها العمل له سبق التي الدولة أو جنسيتها يحمل التي الدولة من أو اململكة داخل سواءً  واألمانة بالشرف املخلة الجنائية

، ( 12-2)  والفقرة ( 12-1)  الفقرة في  الواردة  التدابير لتطبيق تمت التي التحقق بإجراءات االحتفاظ املالية املؤسسة على 3-12

 عند الطلب.    املؤسسةوتقديمها إلى 

في املؤسسات املالية  ملناصب القياديةمتطلبات التعيين في ااملالية االلتزام باألحكام املنصوص عليها في  املؤسسة على 4-12

 . الخاضعة إلشراف املؤسسة

ينبغي على املؤسسة املالية دراسة مدى حاجتها إلى اتباع سياسة لتدوير املوظفين للتقليل من خطر تالعب املوظفين للتحايل   5-12

 على الضوابط الداخلية. 

حسب أو /و بشكل سنوي(  أدنى )بحدل دوري ينبغي على املؤسسة املالية ضمان حصول املوظفين على إجازاتهم بشك 6-12

 ألعمالهم خالل فترة االجازة.  مالسياسات الداخلية املعتمدة لدى املؤسسة املالية، والتحقق من عدم ممارسته

 5العالقة املراسلة: عشر:  الثالث

على املؤسسة املالية قبل دخولها في عالقة مراسلة خارجية أن تقوم بجمع معلومات كافية عن املؤسسة املراسلة للوصول 

 ملتطلبات   تطبيقها  ومدى  ،لتعرف على مستوى الرقابة التي تخضع لها تلك املؤسسة وسمعتهالإلى فهم كامل لطبيعة عملها؛  

 .اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة

 اإلرهاب  جرائم  مكافحة  نظام  من  ( الثامنة والستون )   واملادة  األموال   غسل  مكافحة  نظام  من  ( التاسعة)   املادة  تضمنت  وقد

 . مراسلة عالقة في دخولها قبل بها الوفاء املالية املؤسسة  على يجب التي االلتزامات على وتمويله

 
 .قواعد الحسابات البنكيةاملقيمة من  ( والخاصة بفتح حسابات البنوك التجارية غير5- 2- 300، إضافة إلى متطلبات القاعدة رقم )املراسلة العالقاتالثالث عشر:  القسمتطبيق ما تضمنه  على املؤسسات املالية 5

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/the_Fifth_Update_for_the_Governing_rules_of_Opening_Bank_Accounts.pdf
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املالية قبل دخولها في عالقة مراسلة خارجية أن تقوم باتخاذ تدابير كافية للتخفيف من املخاطر، وقد تشمل   ةعلى املؤسس 1-13

 هذه التدابير ما يلي: 

جمع معلومات كافية حول املؤسسة املراسلة لفهم طبيعة عملها بشكٍل كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي   (أ) 

عرضة لها؛ ان واملخاطرتخضع لها 
ُ
 من املعلومات املتوفرة للمؤسسة املالية والتي قد تشمل: امل

ً
 طالقا

  التي  الجغرافية املناطق ذلك في ُيراعي: فيها خدماتها املراسلة املالية املؤسسة ُتقدم التي الجغرافية املناطق •

 في ( 4-7)  الفقرة في وارد هو كما اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة متطلبات تطبيق في قصور  تواجه

 ؛ املعززة  الواجبة العناية  تدابير قسم

ذات الهيكل التنظيمي  املراسلة املالية املؤسسة ذلك في ُيراعى: ةاملراسل املالية مؤسسةلللكية امل هيكل •

عقد
ُ
 العناية تدابير قسم في (4-6)  الفقرة في الواردة التدابير تطبيق املالية املؤسسة على ينبغي حيث ،امل

 ؛ املعززة الواجبة 

في ذلك املنتجات والخدمات التي قد   ُيراعى: املراسلة املالية املؤسسة من املقدمة واملنتجات الخدمات •

 ؛ اإلرهاب تنطوي على مخاطر مرتفعة من منظور غسل األموال وتمويل

 التي املراسلة املالية املؤسسة عمالء عن املتوفرة املعلومات ذلك في ُيراعى: ةاملراسل املالية املؤسسةعمالء  •

من العمالء الذين يشكلون مخاطر مرتفعة بسبب األنشطة التي  استمد جزًءا كبيًرا من دخل أعمالهت

 ؛ بهم املرتبطة الخصائص  أو الصفاتينخرطون فيها، أو 

املالية املراسلة لسلطة البنك   ةالرقابية للمؤسسة املالية املراسلة: ُيراعى في ذلك خضوع املؤسس الجهة •

التزامها بتوصيات مجموعة مدى  عترف بها دولًيا و املركزي أو لهيئة رقابية مماثلة وخضوعها لبيئة تنظيمية م

 (.فاتفالعمل املالي ) 

 ؛ اإلرهاب  تمويل  أو  األموال  غسل  مجال  في  رقابي  إجراء  أو  لتحقيق  املراسلة  املالية  املؤسسة  خضوع  مدى  عن  التحقق (ب) 

 املراسلة املالية املؤسسة تقوم التي املخاطر من للتخفيف  الداخلية واإلجراءات والضوابط السياساتتقييم   (ج) 

  األموال  غسل مكافحة متطلبات يتضمن استبيان إعداد طريق  عن اإلرهاب وتمويل األموال   غسل ملكافحة بتنفيذها

 .عدمه من التدابير كفاءة مدى وتقييم األساسية اإلرهاب وتمويل

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بشكل    منظور  من املراسلة  العالقة في طرف على املؤسسة املالية فهم مسؤوليات كل  2-13

 واضح وجلي.

، بما  ومتابعة العمليات واألنشطة املراقبة قسمفي على املؤسسة املالية تطبيق التدابير الرقابية املالئمة حسب ما هو وراد  3-13

لة؛ وذلك للكشف عن أي نشاط غير عادي أو أي انحرافات في عالقة  يشمل إجراءات رقابية مستمرة لحسابات الدفع املراس

 املراسلة.
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املالية املراسلة ال تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل  املؤسسةعلى املؤسسة املالية التوصل إلى قناعة كافية بأن  4-13

، أو مع مؤسسة صوري بنكفي عالقات مراسلة مع  -أو االستمرار-املالية االمتناع عن الدخول  ةعلى املؤسسو  ،صوري بنك

 .صوري بنكمالية خارج اململكة تسمح بأن يستخدم حساباتها 

  التدابير  تطبيق املوافقة في  يراعى  أن  على  ،نشاء عالقات مراسلة جديدةإالحصول على موافقة اإلدارة العليا قبل ينبغي  5-13

 غسل  ملكافحة االلتزام مسؤول من مقدمة توصيات على والحصول  املراسلة العالقة قسمفي  ( 13-1)  الفقرة في الواردة

 . اإلرهاب وتمويل األموال

ابع  :التحويل البرقيعشر:  الر

عملة كانت بما في ذلك الدفعات املتسلسلة  بأي داخل اململكة أو خارجها تحويالت برقية  عند إجراء  على املؤسسة املالية

استيفاء معلومات منش ئ التحويل   اململكةودفعات التغطية التي يتّم تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في  

ستخدم فيها بطاقة  في ذلك    ابم  ،ومعلومات املستفيد من التحويل
ُ
ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة  الحاالت التي ت

 .الدفع أو هاتف جّوال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو الحق الدفع بالصفات ذاتها

  اإلرهاب   جرائم  مكافحة  نظام  من  ( الثامنة والستون )   واملادة  األموال  غسل  مكافحة  نظام  من  ( العاشرة)   املادة  تضمنت  وقد

داخلية بأي عملة كانت  تحويالت برقية خارجية و  عند إجراء بها الوفاء  املالية املؤسسة على  يجب التي االلتزامات وتمويله

 . بما في ذلك الدفعات املتسلسلة ودفعات التغطية التي يتّم تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في اململكة

إضافة و استيفاء معلومات منش ئ التحويل ومعلومات املستفيد من التحويل،  تنفيذ تحويل برقياملالية قبل  ةعلى املؤسس 1-14

 ما يلي: ىأدنوأن تشمل املعلومات بحد  ،في كل تحويل برقي والتحقق منها املعلومات

 ؛االسم الكامل ملنش ئ التحويل (أ) 

ص خا  رقم حساب منش ئ التحويل املستخدم إلجراء املعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم (ب) 

 ؛بالتحويل يسمح بتتّبع املعاملة

 ؛ ف العميل أو مكان وتاريخ الوالدةعنوان منش ئ التحويل أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعري (ت) 

 ؛ من التحويل االسم الكامل للمستفيد (ث) 

ص  املستخدم إلجراء املعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خا  من التحويل  رقم حساب املستفيد (ج) 

 ؛يسمح بتتّبع املعاملة البرقي بالتحويل

 ، وعالقة منش ئ التحويل باملستفيد من التحويل. البرقي تحديد الغرض من التحويل (ح) 

يتضمن املعرفة واالطالع بأن أنظمة اململكة تمنع قبل تنفيذ تحويل برقي على املؤسسة املالية استيفاء إقرار من العميل  2-14

تحويل أموال دون معرفة العميل املحول باملستفيد )املحول إليه( أو دون عالقة نظامية تربطه باملستفيد أو دون غرض  

 مشروع. 
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ع فيها عدّ  3-14 ة تحويالت برقية فردية إلى خارج اململكة من منش ئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع في الحاالت التي ُتجمَّ

ملستفيدين، على املؤسسة املالية املنشئة للتحويل أن تتأكد من املعلومات املرفقة بالتحويل متضمنة املعلومات الخاصة 

بحيث يمكن   ،( 14-1) والواردة في الفقرة    ستفيدبمنش ئ التحويل التي تم التحقق منها، باإلضافة إلى املعلومات الكاملة عن امل

 تتّبعها بشكٍل تاّم ضمن الدولة التي يتواجد فيها املستفيد ورقم حساب منش ئ التحويل والرقم املرجعي الخاص بالتحويل.

على توفير كافة  -من خالل وسائل أخرى –املالية منشئة التحويل قادرة  وكانت املؤسسة برقية محلية تحويالت عند إجراء 4-14

  ويل واملستفيد للمؤسسة املالية املتلقية للتحويل أو السلطات املختصة. في هذه الحالة املعلومات الخاصة بمنش ئ التح

يجوز للمؤسسة املالية منشئة التحويل أن ُتضّمن رقم و ، في كل تحويل برقي إضافة املعلومات تعفي املؤسسة املالية من

ت الصلة حول منش ئ التحويل أو املستفيد.  الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العملية باملعلومات ذا

ويجب أن توفر املؤسسة املالية منشئة التحويل كافة املعلومات املتعلقة بمنش ئ التحويل واملستفيد في غضون ثالثة أيام 

 عمل من تلّقي طلب الحصول عليها من املؤسسة املالية املستفيدة أو السلطة املختصة.  

سياسات وإجراءات إعداد تحويل البرقي من خارج اململكة الوسيطة املتلقية لل املالية واملؤسسة املالية املؤسسةعلى  5-14

 ما يلي:  لتحقيقوتطبقها  وضوابط

 ؛ ي شأن منش ئ التحويل أو املستفيدتحديد التحويالت البرقية التي تفتقر إلى املعلومات املطلوبة ف  (أ) 

ل أو الفتقاره إلى املعلومات املطلوبة بشأن منش ئ التحويتحديد حاالت تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه  (ب) 

 ؛ راملستفيد بناًء على املخاط

 املتابعة املالئمة بناًء على املخاطر التي قد تتضمن تقييد عالقة العمل أو انهاءها. (ت) 

د التحويالت التي تفتقر  على املؤسسة املالية املتلقية للتحويل البرقي من خارج اململكة اتخاذ التدابير املعقولة من أجل تحدي  6-14

إلى املعلومات املطلوبة في شأن منش ئ التحويل أو املستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات املتابعة الالحقة للتنفيذ أو  

، فيجب 
ً
. وفي حالة عدم التحقق من هوية املستفيد من التحويل سابقا

ً
إجراءات املتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكنا

 . حفظ السجالت قسمفي  كما هو وارداملتلقية التحقق من هويته واالحتفاظ بهذه البيانات  املالية ؤسسةعلى امل

املؤسسة ال تحول متطلبات السرية املنصوص عليها بموجب األنظمة املحلية دون قيام املؤسسة املالية بتبادل املعلومات مع   7-14

  قسم لاللتزام بمتطلبات ملحلية أو األجنبية األخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من املعاملة على النحو املطلوب ا املالية

 . التحويل البرقي

 :  التالي  التحويل البرقي قسممتطلبات تطبيق ال يشمل نطاُق  8-14

التحويالت التي تأتي من عملية تّمت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جّوال   (أ) 

أن يرافق رقم بطاقة   أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو الحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات، شرط

 ؛ ع، التحويل املتأتي من املعاملةاالئتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدف
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 أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون آمر التحويل واملستفيد هو مؤسسة مالية  (ب) 
ً
ل تحويال

ّ
التحويالت التي تشك

 تتصرف من تلقاء نفسها. 

 .البرقي  بالتحويل  القيام  عدم  املالية  املؤسسة  فعلى  ( 14-1) قدرة املؤسسة املالية على االلتزام بمتطلبات الفقرة    عدمحال    في 9-14

ألغراض   عملة كانتبأي  عدم قبول إجراء تحويل برقي إلى خارج اململكةالوسيطة  املالية  واملؤسسةاملالية  املؤسسةعلى  10-14

 في االعتبار العمليات   ،، بغض النظر عن مصدر األموال أو املستفيد6ريةخي
ً
 .( 14-7) في الفقرة  الواردةأخذا

التحويل البرقي    قبول عملياتعدم    املتلقية للتحويل البرقي من خارج اململكة  الوسيطة  املاليةواملؤسسة  املالية  املؤسسة  على   11-14

 في االعتبار العمليات  عملة كانتبأي  الواردة إلى اململكة 
ً
ألغراض خيرية، بغض النظر عن مصدر األموال أو املستفيد، أخذا

 .( 14-7) في الفقرة  الواردة

املتعاقد معها واملتعلقة بالعمليات  البرقية  التحويالت املاليةاملقدمة لخدمة  الوسيطة املالية سةاملؤسأن تخضع أعمال  12-14

 رقابة.الشراف و إل ل املؤسسة املاليةاملنفذة من خالل 

خدمات  ل املقدمة أو املؤسسة املالية الوسيطةاملراسلة  املؤسسة املاليةااللتزام بضمان أن املعلومات التي يتم تبادلها بين  13-14

ستخدم إال    البرقي  التحويل
ُ
 لألغراض املصرح بها للحفاظ على أحكام وشروط السرية ومنع استخدامها ألي أغراض أخرى. ال ت

 مالية مؤسسة في ملستفيدعدم تلقي تحويل برقي من خارج اململكة  املالية الوسيطة واملؤسسة املالية املؤسسة على يجب 14-14

 التحويل البرقي بعملة غير الريال السعودي.  كان  حال في اململكة خارج

تحويل ملستفيد في مؤسسة مالية خارج اململكة في حال كان الاململكة تلقي تحويل برقي من خارج  ةيسمح للمؤسسة املالي 15-14

 في االعتبار الفقرة، فقط الريال السعوديبعملة  برقيال
ً
 .( 14-8)  والفقرة ( 14-5)  فقرةوال ( 14-1)  أخذا

  من خارج اململكة  بعملة الريال السعودي املتلقية للتحويل البرقي  الوسيطة املاليةيجب على املؤسسة املالية واملؤسسة  16-14

. وبالتفصيلحويل البرقي بشكل واضح لغرض من التملستفيد في مؤسسة مالية خارج اململكة تحديد ا

 

 
أو شخص طبيعي، فيتم العمل  اعتباري إلعانات أو التبرعات سواء كان التحويل ملستفيد يفيد بالسماح لبعض الجهات وفق شروط خاصة بتحويل الهبات أو ا في حال تلقي املؤسسة املالية من املؤسسة ما 6

 بموجب هذه املوافقة.
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	15-3 ينبغي على المؤسسة المالية إيجاد أفضل الوسائل التقنية لتحديد وتسجيل البيانات وفقاً لمتطلبات تدابير العناية الواجبة، بحيث يمكن متابعة وتحديد التغييرات التي تتم على هذه البيانات وتحديد تاريخ التغيير وأن تكون البيانات المسجلة والمدخلة صحيحة ووفقاً لم...
	16-3 يمكن للمؤسسة المالية قبول تنفيذ عمليه لعميل عارض (عابر) لا يرتبط مع المؤسسة المالية بعلاقة تعاقدية وذلك للأفراد (المواطن والمقيم) والزوّار بموجب تأشيرة، أو إقامة مؤقتة، أخذا بالاعتبار ما تضمنته الفقرة (4-4) في قسم تدابير العناية المعززة.
	16-3 يمكن للمؤسسة المالية قبول تنفيذ عمليه لعميل عارض (عابر) لا يرتبط مع المؤسسة المالية بعلاقة تعاقدية وذلك للأفراد (المواطن والمقيم) والزوّار بموجب تأشيرة، أو إقامة مؤقتة، أخذا بالاعتبار ما تضمنته الفقرة (4-4) في قسم تدابير العناية المعززة.
	16-3 يمكن للمؤسسة المالية قبول تنفيذ عمليه لعميل عارض (عابر) لا يرتبط مع المؤسسة المالية بعلاقة تعاقدية وذلك للأفراد (المواطن والمقيم) والزوّار بموجب تأشيرة، أو إقامة مؤقتة، أخذا بالاعتبار ما تضمنته الفقرة (4-4) في قسم تدابير العناية المعززة.
	ب. المستفيد الحقيقي:
	17-3 على المؤسسة المالية التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات كافية وملائمة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ولتحديد المستفيد الحقيقي ينبغي على المؤسسة المالية الحصول على كافة التفاصيل والمعلومات اللازم...
	18-3 ينبغي على المؤسسة المالية تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على (25%) أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير الكافية والمعقولة للتحقق من هويته، على أن تأخذ المؤسسة المالية بالاعتبار أن الشخص الطبيعي صاحب حصة السيطرة (25%) قد لا...
	19-3 ينبغي على المؤسسة المالية ألا تعتمد بشكل أساسي على إفادة العملاء المكتوبة لتحديد المستفيد الحقيقي، ويجب عليها اتخاذ إجراءات معقولة وكافية للتحقق من المستفيد الحقيقي؛ من خلال فهم هيكل الملكية والسيطرة على الشخص الاعتباري، ويمكن للمؤسسة المالية فهم...
	20-3 على المؤسسة المالية الاحتفاظ بالسجلات والمستندات ذات العلاقة بالتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي كما هو وارد في الفقرة (1-6) من قسم حفظ السجلات.
	21-3 عندما يكون عميل المؤسسة المالية فرداً يتعيّن على المؤسسة المالية التأكد من أن العلاقة مع العميل تستخدم لمصلحة الفرد الذي سجل باسمه شخصياً وللأغراض المخصص لها (تحديد ما إذا كان العميل يتصرّف لمصلحته شخصياً). وفي حال وجود شك بان العميل يتصرف لمصلحة...
	ت. الاعتماد على طرف ثالث في استيفاء تدابير العناية الواجبة:
	22-3 يجوز للمؤسسة المالية أن تستعين بطرف ثالث سواء كانت مؤسسة مالية أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة لتنفيذ تدابير العناية الواجبة، وفقاً للشروط الاتية:
	23-3 ينبغي على المؤسسة المالية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالاعتماد على الطرف الثالث، على أن تقوم المؤسسة المالية بتطوير وتطبيق سياسات واجراءات مناسبة وملائمة لإدارة المخاطر، وقد تتضمن التدابير والإجراءات ما يلي:
	23-3 ينبغي على المؤسسة المالية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالاعتماد على الطرف الثالث، على أن تقوم المؤسسة المالية بتطوير وتطبيق سياسات واجراءات مناسبة وملائمة لإدارة المخاطر، وقد تتضمن التدابير والإجراءات ما يلي:
	23-3 ينبغي على المؤسسة المالية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالاعتماد على الطرف الثالث، على أن تقوم المؤسسة المالية بتطوير وتطبيق سياسات واجراءات مناسبة وملائمة لإدارة المخاطر، وقد تتضمن التدابير والإجراءات ما يلي:
	24-3 ينبغي على المؤسسة المالية التحقق بشكل دوري (بحد أدنى بشكل سنوي) أن الطرف الثالث لديه القدرة والامكانات والصلاحيات اللازمة والكافية للوفاء بمتطلبات تدابير العناية الواجبة المسندة إليه بشكل مهني؛ على أن تقوم المؤسسة المالية بتقييم مدى التزام الطرف ...
	25-3 يحق للمؤسسة المالية الحصول مباشرة على بيانات ومعلومات العميل الخاصة بتدابير العناية الواجبة من الجهة المستعان بها لتنفيذ تدابير العناية الواجبة، إذا كانت هذه الجهة سبق وأن قامت بتنفيذ تدابير العناية الواجبة لنفس العميل عند تعامله مع مؤسسة مالية أ...
	25-3 يحق للمؤسسة المالية الحصول مباشرة على بيانات ومعلومات العميل الخاصة بتدابير العناية الواجبة من الجهة المستعان بها لتنفيذ تدابير العناية الواجبة، إذا كانت هذه الجهة سبق وأن قامت بتنفيذ تدابير العناية الواجبة لنفس العميل عند تعامله مع مؤسسة مالية أ...
	25-3 يحق للمؤسسة المالية الحصول مباشرة على بيانات ومعلومات العميل الخاصة بتدابير العناية الواجبة من الجهة المستعان بها لتنفيذ تدابير العناية الواجبة، إذا كانت هذه الجهة سبق وأن قامت بتنفيذ تدابير العناية الواجبة لنفس العميل عند تعامله مع مؤسسة مالية أ...

	رابعاً: تدابير العناية المعززة:
	أ. تدابير العناية الواجبة المعززة:
	1-4 ينبغي للمؤسسة المالية أن تصمم وتنفذ المنهج القائم على المخاطر لديها بشكل يمّكنها من التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقين ذوي المخاطر العالية وفقاً لعناصر المخاطر المحددة في الفقرة (1-1) في قسم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعند تصنيف ...
	2-4 ينبغي أن تقوم المؤسسة المالية بتضمين إجراءات التدابير المعززة التي سيتم اتخاذها تجاه العملاء وعلاقة العمل عالية الخطورة ضمن السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تشمل التدابير ما يلي:
	3-4 على المؤسسة المالية عند تحديد عميل عالي الخطورة قبل/بعد إنشاء العلاقة الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل مع العميل واستمرار العلاقة معه.
	4-4 على المؤسسة المالية تطبيق التدابير المعززة على العملاء وعلاقات العمل عالية الخطورة على أي شخص طبيعي أو اعتباري وإن كانت المؤسسة المالية ليست في علاقة عمل معه؛ إذا ما شكل مخاطر عالية من منظور غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	5-4 ينبغي على المؤسسة المالية تنفيذ تدابير العناية المعززة في حال معرفتها أن مؤسسة مالية أخرى قد رفضت التعامل مع عميل محدّد ومعرفة أسباب الرفض وبذل إجراءات عناية إضافية عند معرفتها بأن السبب اشتباه يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
	6-4 على المؤسسة المالية أن تقوم بتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة تجاه العملاء ذوي الهيكل التنظيمي المُعقد بما يكفل للمؤسسة المالية فهم وتحديد مخاطر العميل والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي.
	7-4 ينبغي على المؤسسة المالية اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحديد الدول عالية الخطورة لارتباطها بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق التدابير المعززة التي تتناسب مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من هذه الدول، وذلك من خلال الآتي:
	8-4 ينبغي على المؤسسة المالية عند اتخاذها لأي تدابير معززة تجاه العميل أن تقوم بتوثيق هذه التدابير على نحو ملائم وفقاً للفقرة (1-6) في قسم حفظ السجلات.
	8-4 ينبغي على المؤسسة المالية عند اتخاذها لأي تدابير معززة تجاه العميل أن تقوم بتوثيق هذه التدابير على نحو ملائم وفقاً للفقرة (1-6) في قسم حفظ السجلات.
	8-4 ينبغي على المؤسسة المالية عند اتخاذها لأي تدابير معززة تجاه العميل أن تقوم بتوثيق هذه التدابير على نحو ملائم وفقاً للفقرة (1-6) في قسم حفظ السجلات.
	ب. الشخص السياسي المعرض للمخاطر:
	9-4 ينبغي على المؤسسة المالية استخدام أدوات وتدابير ملائمة ومناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً معرضاً للمخاطر سواءً أكان شخصاً أجنبياً أو محلياً، وقد تشمل هذه الأدوات والتدابير ما يلي:
	10-4 ينبغي على المؤسسة المالية أن تأخذ بعين الاعتبار أن الاعتماد على الأنظمة والبرامج الالكترونية بحد ذاتها لا تضمن الالتزام الكامل بمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، حيث تبقى مسؤولية التأكد من كون العميل شخص سياسي مُعرض للمخاطر من عد...
	11-4 ينبغي على المؤسسة المالية تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً معرضاً للمخاطر في الحالات التالية:
	12-4 ينبغي على المؤسسة المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على العملاء وعلاقات العمل والمستفيد الحقيقي للتحقق ما إذا كان العميل شخص سياسي مُعرض للمخاطر كما هو وارد في الفقرة (7-3) في قسم تدابير العناية الواجبة.
	13-4 على المؤسسة المالية تصنيف الشخص الأجنبي السياسي كعميل عالي المخاطر وأن تقوم بتطبيق تدابير العناية المعززة للتخفيف من مخاطر العميل بما فيها:
	14-4 على المؤسسة المالية أن تقوم بتطبيق تدابير العناية المعززة ذات العلاقة بالشخص السياسي المعرض للمخاطر على أفراد عائلة الشخص السياسي المعرض للمخاطر وكذلك الشخص المقرب من الشخص السياسي المعرض للمخاطر.
	15-4 لتحديد مستوى ودرجة المخاطر للشخص المحلي السياسي ينبغي على المؤسسة المالية الاخذ بعين الاعتبار المتطلبات الواردة في الفقرة (1-1) في قسم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تستعين المؤسسة المالية بالمعايير التالية لتحديد درجة ومستوى المخاطر:
	16-4 ينبغي أن يكون لدى المؤسسة المالية أسباب كافية ومعقولة وموثقة مُستندة على نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذا ما قررت أن الشخص المحلي أو أفراد عائلته أو الأشخاص المقربين منه لا يشكلون مخاطر مرتفعة من منظور غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	17-4 على المؤسسة المالية إذا تبين لها من وثائق تأمين الحماية و/أو الادخار أو وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار أن المستفيد أو المستفيد الحقيقي شخص سياسي معرض للمخاطر أن تقوم باتخاذ تدابير عناية معززة للتخفيف من المخاطر قبل أن يتم دفع التعويضات بموجب ...
	18-4 ينبغي على المؤسسة المالية إذا لم تنجح في تحديد الشخص السياسي المعرض للمخاطر أو عند وجود شكوك لديها حيال ذلك، أن تضمّن في سجلاتها ما يلي:

	خامساً: تدابير العناية الواجبة المبسطة:
	1-5 يجوز للمؤسسة المالية عندما تكون مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة أن تتخذ تدابير مبسطة تجاه العميل وعلاقة العمل بشرط عدم وجود أي شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وينبغي أن تكون التدابير المبسطة متناسبة مع المخاطر المنخفضة، وتشمل التدابير ا...
	2-5 على المؤسسة المالية أن تقوم بتضمين التدابير والإجراءات المبسطة التي سيتم اتخاذها تجاه العملاء وعلاقة العمل منخفضة المخاطر ضمن السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	3-5 لا يعني تطبيق التدابير المبسطة الاعفاء من متطلبات تدابير العناية الواجبة تجاه العميل، وإنما تطبيقها على نحو مخفف ومبسط يتوافق مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يشكلها العميل أو المستفيد الحقيقي. حيث ينبغي على المؤسسة المالية _أيا كانت المخا...
	4-5 يجوز للمؤسسة المالية تطبيق تدابير العناية المبسطة لكافة المعايير الواردة في الفقرة (3-5) في قسم تدابير العناية الواجبة المبسطة. وتحدد المؤسسة المالية طبيعة ونوعية تدابير العناية المبسطة التي تتخذها وفقاً لتقييمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب،...
	5-5 يمكن للمؤسسة المالية بعد التعرف على العميل، تأجيل عملية التحقق من الهوية، على أن تلتزم بما يلي:
	6-5 ينبغي على المؤسسة المالية أن تخضع العملاء وعلاقات العمل التي تم تطبيق تدابير العناية المخففة تجاههم للمراقبة كما هو وارد في (3-7) في قسم مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة، وأن تنظر _نتيجة للمراقبة والمتابعة المستمرة_ في تطبيق تدابير العناية المعززة...
	7-5 على المؤسسة المالية عند تنفيذ عمليات لعميل عارض (عابر) استيفاء معلومات هوية المواطن أو المقيم أو معلومات الجواز والتأشيرة (زيارة/سياحة) أو المقيم بموجب إقامة مؤقتة، وتدوين رقمها كمرجع للعمليات المنفذة، وإذا كانت العملية خاصة بخدمة تحويل مالي أو شي...
	8-5  يسمح للعميل العارض (عابر) بإجراء وتنفيذ العمليات التالية:

	سادساً: حفظ السجلات:
	1-6 على المؤسسة المالية حفظ السجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب أو العقد أو تاريخ إتمام عملية لعميل لا تربطه بالمؤسسة المالية علاقة عمل _عميل عارض (عابر)_. والالتزام بأي تعليمات قد تصدر من...
	2-6 على المؤسسة المالية وضع إجراءات وضوابط داخلية معتمدة لحفظ السجلات وتوثيقها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر، وأن تتأكد من فاعلية تطبيقها، وأن تتضمن الإجراءات والضوابط الداخلية بحد أدنى ما يلي:
	3-6 ينبغي على المؤسسة المالية أن تقوم بدعم الإدارة المختصة بحفظ السجلات بالموارد الكافية، وأن تتخذ التدابير اللازمة لصيانة وحماية الأنظمة التقنية للأرشفة لديها وإجراء الاختبارات الدورية (بحد أقصى بشكل سنوي) لتتحقق من فاعلية عملية تنظيم حفظ السجلات.
	4-6 ينبغي على المؤسسة المالية أن تقوم بحفظ السجلات بطريقة قابلة للاسترجاع والتدقيق، وأن تكون حالة السجلات مكتملة وملائمة لتسمح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات وهيكلتها، على أن توفر المؤسسة المالية للمؤسسة السجلات اللازمة على النحو الوارد في الطلب.
	5-6 ينبغي على المؤسسة المالية في حال اسناد حفظ السجلات إلى طرف ثالث أن تأخذ في عين الاعتبار التدابير التالية:
	6-6 ينبغي على المؤسسة المالية عند اتخاذها لتدابير وقائية غير ناجحة أن تحتفظ بمستند يوضح التدابير المتخذة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اتخاذ التدابير، على أن يتضمن المستند التاريخ الذي اتخذت فيه التدابير، أسباب عدم نجاح التدابير الوقائية، وعلى الم...
	7-6 ينبغي على المؤسسة المالية حفظ المستندات المتعلقة بالتحقيقات الداخلية والفحص وتقارير النشاط المشتبه به لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ رفع البلاغ للجهات المختصة أو اتخاذ القرار بعدم رفع البلاغ، وأن تراعي المؤسسة المالية في ذلك:
	8-6 على المؤسسة المالية عند إجراء تحويلات برقية الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد حسب ما تضمنه قسم حفظ السجلات.
	9-6 في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة، فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي، كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها...
	9-6 في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة، فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي، كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها...
	9-6 في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة، فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي، كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها...
	10-6  في الحالات التي تحول فيها القيود التقنية دون الاحتفاظ بالمعلومات المُرفقة بالتحويل البرقي إلى خارج المملكة المتعلقة بمنشئ التحويل أو المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصلة، فيجب أن تحتفظ المؤسسة المالية الوسيطة بسجّل يحتوي على كافّة ا...

	سابعاً: مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة:
	1-7 على المؤسسة المالية وضع تدابير وإجراءات مبنية على نتائج تقييم المخاطر؛ لمراقبة ومتابعة العمليات والمعاملات لتحديد واكتشاف العمليات والأنشطة غير الطبيعية، على أن تقوم المؤسسة المالية بتنفيذ الإجراءات والتدابير بفاعلية وأن تقوم بتوثيقها واعتمادها عل...
	2-7 على المؤسسة المالية عند وضع التدابير والإجراءات الرقابية أن تطبق أسلوب الرقابة والمتابعة المبني على المخاطر وفقاً لدرجة ومستويات المخاطر الناتجة عن تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يسمح أسلوب الرقابة المرتكز على المخاطر للمؤسسة المالية ...
	3-7 لا يعني تطبيق أسلوب الرقابة المبسط للعملاء والأعمال منخفضة الخطورة إعفاء المؤسسة المالية من متطلبات الرقابة والمتابعة حيث ينبغي على المؤسسة المالية مراقبة كافة العملاء والعمليات بشكل مستمر، وإنما يسمح أسلوب الرقابة المبسط بتطبيق إجراءات الرقابة وا...
	4-7 لتطبيق أسلوب الرقابة المرتكز على المخاطر؛ على المؤسسة المالية القيام بالآتي:
	5-7 ينبغي أن تتوافر في الأدوات الرقابية للمؤسسة المالية نظم تقنية مناسبة تمكنها من متابعة العمليات والأنشطة وتحديد أي تصرف لا يتناسب مع سلوك العميل المعتاد أو المتوقع، حيث أن متابعة العمليات يدوياً فقط ليس كافياً ومن الضروري للمؤسسة المالية الاستعانة ...
	6-7 على المؤسسة المالية اختبار الأدوات الرقابية على أساس دوري (بحد أقصى بشكل سنوي) للتأكد من فاعليتها وكفايتها، وتطويرها بناءً على نتائج الاختبارات الدورية، وتوثيقها.
	7-7 على المؤسسة المالية مراقبة ومتابعة العملاء والعمليات بشكل مستمر؛ واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمراجعة وتحديث معلومات وتصنيف العملاء بناءً على نتائج المراقبة وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرة (7-3) في قسم تدابير العناية الواجبة؛ لتحديد أي تعارض...
	8-7 على المؤسسة المالية تأهيل وتدريب موظفيها للقيام بعملية الرقابة والمتابعة حسب مهام عملهم المختلفة، وألا تكتفي بالاعتماد على نظم وبرامج تقنية للمتابعة والمراقبة، وأن تراعي في ذلك مؤشرات غسل الأموال ومؤشرات تمويل الإرهاب المعتمدة لديها.
	9-7 على المؤسسة المالية وضع مؤشرات وأنماط ذات دلالة على وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب تتناسب مع طبيعة ومخاطر أعمال المؤسسة المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع أساليب وتطورات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تقوم المؤسسة المالية بشكل...
	10-7  ينبغي على المؤسسة المالية تحديد المناصب الرئيسة في المؤسسة المالية التي قد تستهدف لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي مراقبة الموظفين الذين يشغلون هذه المناصب عن كثب، والتأكد من تطبيقهم المستمر لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل ال...

	ثامناً: الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها:
	1-8 على المؤسسة المالية وضع وتوثيق إجراءات للإبلاغ عن العمليات المشتبه بها وأن تقوم بتنفيذ الإجراءات بفاعلية وأن يتم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، وقد تشمل الإجراءات ما يلي:
	2-8 على المؤسسة المالية توفير الموارد الكافية التي تسمح بالمتابعة الفعالة والتحقيقات الكافية لكل بلاغ داخلي لتحديد ما إذا كان تقديم بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية له ما يبرره.
	2-8 على المؤسسة المالية توفير الموارد الكافية التي تسمح بالمتابعة الفعالة والتحقيقات الكافية لكل بلاغ داخلي لتحديد ما إذا كان تقديم بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية له ما يبرره.
	2-8 على المؤسسة المالية توفير الموارد الكافية التي تسمح بالمتابعة الفعالة والتحقيقات الكافية لكل بلاغ داخلي لتحديد ما إذا كان تقديم بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية له ما يبرره.
	3-8 على المؤسسة المالية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عند اشتباهها أو عند توفر معلومات أو أسباب معقولة للاشتباه في أن سلوك العميل له ارتباط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وفي حال قيام المؤسسة المالية بتقديم بلاغ للإدارة العام...
	4-8 على المؤسسة المالية الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها بما في ذلك محاولات اجراء العمليات التي لم تتم _إذا توافرت الأسباب المعقولة للاشتباه_ بغض النظر عن قيمة العملية.
	5-8 على المؤسسة المالية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها في عملية تحويل برقي.
	6-8 ينبغي على المؤسسة المالية ألا تقدم بلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية بناءً على تكهنات أو عدم وجود معلومات أو أسباب معقولة للاشتباه، ويتوافر لدى المؤسسة المالية الأسباب المعقولة لتقديم الاشتباه في الحالات التالية:
	7-8 على المؤسسة المالية في حال الاشتباه بوجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب ولديها مبررات قوية وأسباب معقولة بأن العميل قد يتنبه لوجود حالة اشتباه في حال قيامها بتطبيق تدابير العناية الواجبة؛ أن تُقرر وفقاً لسلطتها التقديرية عدم تطبيق تدابير العناية ...
	8-8 على المؤسسة المالية التقيد بتقديم بلاغات الاشتباه وفقاً لألية ونموذج البلاغات المعتمد من قبل الإدارة العامة للتحريات المالية، على أن يتم تزويد الإدارة العامة للتحريات المالية بتقرير إضافي مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لدى المؤسسة ا...
	9-8 ينبغي على المؤسسة المالية تقديم تقرير فني عن الحالات التي تم الإبلاغ عنها، ويقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، على أن يتضمن التقرير ما يلي:
	10-8 عند اتخاذ قرار عدم إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عن بلاغ داخلي؛ على الموظف أو المنصب المسؤول عن الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها أن يقوم بتوثيق ذلك بما يشمل أسباب عدم الإبلاغ بشكل مفصل وكاف، على أن يراعى في ذلك مستويات الاعتماد والمراجعة ا...
	11-8 ينبغي على المؤسسة المالية الاحتفاظ بسجلات عن جميع بلاغات الاشتباه التي تم تقديمها بما فيها نسخة البلاغ المقدم للإدارة العامة للتحريات المالية أو البلاغات الداخلية التي جرى التحقيق فيها ولم يتم الإبلاغ عنها لعدم توافر الأسباب الكافية للاشتباه بها،...
	12-8 على المؤسسة المالية دراسة ومراجعة حالات الاشتباه والبلاغات الداخلية وعمليات التغذية العكسية الواردة من الإدارة العامة للتحريات المالية وأخذها في الاعتبار أثناء عملية وضع/تحديث المؤشرات وأنماط غسل الأموال أو تمويل الإرهاب الواردة في الفقرة (9-7) ف...
	13-8 ينبغي على المؤسسة المالية أن تقوم بتثقيف وتوعية كافة العاملين لديها بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بما يلي:
	14-8  على المؤسسة المالية إشعار المؤسسة فوراً بأي حسابات أو علاقات أو تعاملات مالية للأسماء المدرجة في قائمتي لجنتي مجلس الأمن لجنة (1267/1989/2253) ولجنة (1988) وكذلك الأسماء المدرجة في القائمة الوطنية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373) وفقاً للبيان...
	15-8 ينبغي أن تضع المؤسسة المالية آلية فعالة وشاملة والنظر في مدى ملاءمة النظم التقنية للمقارنة المستمرة مع الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات الواردة في الفقرة (14-8) في قسم الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.

	تاسعاً: ترتيبات إدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
	1-9 على المؤسسة المالية وضع ترتيبات ملائمة لإدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تشمل الترتيبات بحد أدنى ما يلي:
	2-9 ينبغي على المؤسسة المالية إنشاء وحدة مستقلة ومتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتزويدها بالموارد الكافية بما فيها الموارد البشرية والتقنية للقيام بمهام عملهم على أكمل وجه، وتوفير الكفاءة والقدرات المهنية اللازمة عند تعيين الموظفين المؤهلين...
	3-9 على المؤسسة المالية أن تحدد مهام ومسؤوليات مسؤول الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوصف الوظيفي المعتمد له، على أن تشمل كافة الأعمال ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها ما يلي:
	4-9 ينبغي ألا تقتصر التقارير المقدمة لمجلس الإدارة عن الأنشطة التي تمارسها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على البيانات الإحصائية فقط بل تشمل كذلك تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه المؤسسة المالية لتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر...

	عاشراً: وظيفة التدقيق المستقل:
	1-10 على المؤسسة المالية وضع الترتيبات الملائمة لوظيفة التدقيق والمراجعة المُستقلة بما فيها توفير الموارد الكافية لاختبار مدى الالتزام بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكون موظفو التدقيق والمراجعة المستقلة مؤهلين، وأن تتوافر لديهم...
	1-10 على المؤسسة المالية وضع الترتيبات الملائمة لوظيفة التدقيق والمراجعة المُستقلة بما فيها توفير الموارد الكافية لاختبار مدى الالتزام بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكون موظفو التدقيق والمراجعة المستقلة مؤهلين، وأن تتوافر لديهم...
	1-10 على المؤسسة المالية وضع الترتيبات الملائمة لوظيفة التدقيق والمراجعة المُستقلة بما فيها توفير الموارد الكافية لاختبار مدى الالتزام بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكون موظفو التدقيق والمراجعة المستقلة مؤهلين، وأن تتوافر لديهم...
	2-10 ينبغي أن يعمل مسؤول التدقيق والمراجعة في المؤسسة المالية بشكل مستقل عن وظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى المؤسسة المالية التأكد من عدم مشاركة المدقق المستقل بأي من الوظائف أو التدابير التي تتم مراجعتها.
	3-10 ينبغي على مسؤول التدقيق والمراجعة المستقل القيام بإجراء فحص مستقلّ عن مدى ملاءمة وكفاية وفاعلية برنامج وإجراءات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة المالية وتوثيق نتائج التدقيق وإرسالها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات ...
	4-10 على مسؤول التدقيق المستقل إجراء الاختبارات المستقلة للضوابط والسياسات والإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومدى تناسبها مع المخاطر التي تم تحديدها.
	5-10 ينبغي أن يكون إطار عمل مسؤول التدقيق والمراجعة المستقل عند تقييم مدى ملاءمة وكفاية وفاعلية برنامج وإجراءات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبني على أساس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بحيث يتم التركيز على جوانب الخطر الأكثر عرضة من...
	6-10 ينبغي على المؤسسة المالية عند الحاجة أن تأخذ في الاعتبار إدراج مهام التدقيق حيال مدى ملاءمة وكفاية وفاعلية وظيفة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن نطاق عمل المدقق الخارجي.
	7-10 على الإدارة العليا اتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد من تصحيح أي مواطن ضعف أو قصور تم اكتشافها نتيجة لعملية التدقيق المستقل.

	الحادي عشر: التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
	1-11 على المؤسسة المالية إعداد برامج تدريبية مستمرة لكافة الموظفين لإحاطتهم بالأنظمة والتعليمات وبالمستجدات المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بما يرفع من كفاءة الموظفين في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها بما يحقق درج...
	1-11 على المؤسسة المالية إعداد برامج تدريبية مستمرة لكافة الموظفين لإحاطتهم بالأنظمة والتعليمات وبالمستجدات المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بما يرفع من كفاءة الموظفين في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها بما يحقق درج...
	1-11 على المؤسسة المالية إعداد برامج تدريبية مستمرة لكافة الموظفين لإحاطتهم بالأنظمة والتعليمات وبالمستجدات المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بما يرفع من كفاءة الموظفين في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها بما يحقق درج...
	2-11 ينبغي على المؤسسة المالية توفير التدريب المناسب لموظفيها مع مراعاة ملائمة التدريب للمستوى الوظيفي وطبيعة الأعمال التي يقوم بها الموظف، وأن تشمل برامج التدريب والتوعية مختلف المستويات الوظيفية في المؤسسة المالية بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة واللجان...
	3-11 ينبغي على المؤسسة المالية عند الاستعانة بالمعاهد المتخصصة لتقديم التدريب، أن تتخذ الإجراءات التالية:
	4-11 ينبغي على المؤسسة المالية إجراء الاختبارات اللازمة لتقييم معرفة الموظفين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى جودة التدريب المقدم لهم في هذا الشأن، على أن تتم المراجعة بشكل دوري (بحد أدنى بشكل سنوي) مع مراعاة المتطلبات الحديثة ذات العل...
	5-11 ينبغي على المؤسسة المالية الاحتفاظ بسجلات تتضمن مستندات التدريب المقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبيانات الحضور وتاريخ تقديم التدريب.
	5-11 ينبغي على المؤسسة المالية الاحتفاظ بسجلات تتضمن مستندات التدريب المقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبيانات الحضور وتاريخ تقديم التدريب.
	5-11 ينبغي على المؤسسة المالية الاحتفاظ بسجلات تتضمن مستندات التدريب المقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبيانات الحضور وتاريخ تقديم التدريب.

	الثاني عشر: معايير التوظيف والمتابعة:
	1-12 على المؤسسة المالية وضع وتطبيق إجراءات مناسبة للفحص عن خلفية الأشخاص المؤهلين عند توظيف الموظفين لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند التعيين أو التوظيف.
	2-12 على المؤسسة المالية التحقق من سجلات أعضاء مجلس الإدارة أو شاغلي المناصب القيادية أو التوظيف من السوابق الجنائية المخلة بالشرف والأمانة سواءً داخل المملكة أو من الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي سبق له العمل بها.
	3-12 على المؤسسة المالية الاحتفاظ بإجراءات التحقق التي تمت لتطبيق التدابير الواردة في الفقرة (1-12) والفقرة (2-12)، وتقديمها إلى المؤسسة عند الطلب.
	4-12 على المؤسسة المالية الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة.
	5-12 ينبغي على المؤسسة المالية دراسة مدى حاجتها إلى اتباع سياسة لتدوير الموظفين للتقليل من خطر تلاعب الموظفين للتحايل على الضوابط الداخلية.
	6-12 ينبغي على المؤسسة المالية ضمان حصول الموظفين على إجازاتهم بشكل دوري (بحد أدنى بشكل سنوي) و/أو حسب السياسات الداخلية المعتمدة لدى المؤسسة المالية، والتحقق من عدم ممارستهم لأعمالهم خلال فترة الاجازة.

	الثالث عشر: العلاقة المراسلة:
	1-13 على المؤسسة المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة خارجية أن تقوم باتخاذ تدابير كافية للتخفيف من المخاطر، وقد تشمل هذه التدابير ما يلي:
	2-13 على المؤسسة المالية فهم مسؤوليات كل طرف في العلاقة المراسلة من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل واضح وجلي.
	3-13 على المؤسسة المالية تطبيق التدابير الرقابية الملائمة حسب ما هو وراد في قسم المراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة، بما يشمل إجراءات رقابية مستمرة لحسابات الدفع المراسلة؛ وذلك للكشف عن أي نشاط غير عادي أو أي انحرافات في علاقة المراسلة.
	4-13 على المؤسسة المالية التوصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسة المالية المراسلة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل بنك صوري، وعلى المؤسسة المالية الامتناع عن الدخول -أو الاستمرار- في علاقات مراسلة مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بأن...
	5-13 ينبغي الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقات مراسلة جديدة، على أن يراعى في الموافقة تطبيق التدابير الواردة في الفقرة (1-13) في قسم العلاقة المراسلة والحصول على توصيات مقدمة من مسؤول الالتزام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

	الرابع عشر: التحويل البرقي:
	1-14 على المؤسسة المالية قبل تنفيذ تحويل برقي استيفاء معلومات منشئ التحويل ومعلومات المستفيد من التحويل، وإضافة المعلومات في كل تحويل برقي والتحقق منها، وأن تشمل المعلومات بحد أدنى ما يلي:
	2-14 على المؤسسة المالية استيفاء إقرار من العميل قبل تنفيذ تحويل برقي يتضمن المعرفة والاطلاع بأن أنظمة المملكة تمنع تحويل أموال دون معرفة العميل المحول بالمستفيد (المحول إليه) أو دون علاقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
	3-14 في الحالات التي تُجمَّع فيها عدّة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين، على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق من...
	3-14 في الحالات التي تُجمَّع فيها عدّة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين، على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق من...
	3-14 في الحالات التي تُجمَّع فيها عدّة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين، على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق من...
	4-14 عند إجراء تحويلات برقية محلية وكانت المؤسسة المالية منشئة التحويل قادرة –من خلال وسائل أخرى- على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو السلطات المختصة. في هذه الحالة تعفي المؤسسة المالية من إضافة ...
	5-14 على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة إعداد سياسات وإجراءات وضوابط وتطبقها لتحقيق ما يلي:
	6-14 على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحديد التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتا...
	6-14 على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحديد التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتا...
	6-14 على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحديد التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتا...
	7-14 لا تحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسة المالية المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من المعاملة على النحو المطلوب للالتزام بمتطلبات قسم التحويل البرقي.
	7-14 لا تحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسة المالية المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من المعاملة على النحو المطلوب للالتزام بمتطلبات قسم التحويل البرقي.
	7-14 لا تحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسة المالية المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من المعاملة على النحو المطلوب للالتزام بمتطلبات قسم التحويل البرقي.
	8-14 لا يشمل نطاقُ تطبيق متطلبات قسم التحويل البرقي التالي:
	9-14 في حال عدم قدرة المؤسسة المالية على الالتزام بمتطلبات الفقرة (1-14) فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرقي.
	10-14 على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة عدم قبول إجراء تحويل برقي إلى خارج المملكة بأي عملة كانت لأغراض خيرية ، بغض النظر عن مصدر الأموال أو المستفيد، أخذاً في الاعتبار العمليات الواردة في الفقرة (7-14).
	11-14 على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة عدم قبول عمليات التحويل البرقي الواردة إلى المملكة بأي عملة كانت لأغراض خيرية، بغض النظر عن مصدر الأموال أو المستفيد، أخذاً في الاعتبار العمليات الواردة في الفق...
	12-14 أن تخضع أعمال المؤسسة المالية الوسيطة المقدمة لخدمة التحويلات المالية البرقية المتعاقد معها والمتعلقة بالعمليات المنفذة من خلال المؤسسة المالية للإشراف والرقابة.
	13-14 الالتزام بضمان أن المعلومات التي يتم تبادلها بين المؤسسة المالية المراسلة أو المؤسسة المالية الوسيطة المقدمة لخدمات التحويل البرقي لا تُستخدم إلا للأغراض المصرح بها للحفاظ على أحكام وشروط السرية ومنع استخدامها لأي أغراض أخرى.
	14-14 يجب على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة عدم تلقي تحويل برقي من خارج المملكة لمستفيد في مؤسسة مالية خارج المملكة في حال كان التحويل البرقي بعملة غير الريال السعودي.
	15-14 يسمح للمؤسسة المالية تلقي تحويل برقي من خارج المملكة لمستفيد في مؤسسة مالية خارج المملكة في حال كان التحويل البرقي بعملة الريال السعودي فقط، أخذاً في الاعتبار الفقرة (1-14) والفقرة (5-14) والفقرة (8-14).
	16-14 يجب على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة المتلقية للتحويل البرقي بعملة الريال السعودي من خارج المملكة لمستفيد في مؤسسة مالية خارج المملكة تحديد الغرض من التحويل البرقي بشكل واضح وبالتفصيل.


