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 مقدمة

يشهدها العصر الحديث وقد نالت هذه الجريمة اهتمام تعتبر جرائم غسل األموال من الجرائم االقتصادية التي 
 .الكثير من الدول لما تسببه من آثار سلبية تهدد التنمية

بالرغم من الجهود المبذولة من قبل دول العالم لمكافحة هذه الظاهرة إال أن حجمها في تزايد على المستوى 
 .الدولي، وما زالت عمليات ضبط األموال الناجمة عنها محدودة

لقد أولت المملكة العربية السعودية مكافحة غسل األموال اهتمامها وعنايتها حيث صدر نظام لمكافحة غسل 
( 31هـ ثم عدل بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/25/06/1424( في 39األموال بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/

كما صدر  هـ. 05/02/1439( بتاريخ 20/)مبالمرسوم الملكي الكريم رقم  ثم عدلهـ   11/05/1433وتاريخ 
هـ، القاضي بالموافقة على األهداف االستراتيجية الوطنية 15/01/1440( وتاريخ 42رقم ) راءقرار مجلس الوز 

 لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك األهداف. 

تلبية لمتطلبات نظام الدليل اإلرشادي الذي يهدف إلى واستشعارًا من وزارة التجارة واالستثمار اصدرت هذا 
مكاتب ) كما يهدف لتوعية العاملين في األعمال والمهن غير المالية المحددة، مكافحة غسل األموال

عن متطلبات مكافحة غسل األموال وكذلك العمليات التي قد تنطوي على غسل األموال وبما  (المحاسبة
( وتاريخ 20نظام مكافحة غسل األموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/يؤدي لاللتزام بما ورد في 

هـ، والالئحة التنفيذية له، وااللتزام بمتطلبات األنظمة واللوائح والقواعد المقررة نظامًا 05/02/1439
 لمكافحة غسل األموال.

يتضــمن هــذا الــدليل معلومــات أساســية وتــدابير وقائيــة يلــزم اتلااهــا لمكافحــة غســل األمــوال والكشــ  عنهــا والــك 
علــى منــج وتجنــب العمليــات غيــر  (المحاســبة مكاتــب) المحــددة الماليــة غيــر والمهــن األعمــال فــي العــاملينلمســاعدة 

  في المملكة.المشروعة والمشبوهة وللمحافظة على سالمة وسمعة النظام التجاري 
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مفاهيم أساسية: أوالا 

 التعريفات .أ
أينما وردت في هذا الدليل المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم  -يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية  

  يقتض السياق غير الك:

كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقباا عليها وفق الشرع أو األنظمة في  األصلية:الجريمة 
المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاا 

 للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها. 

 -ية أو الممتلكات أياا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتالكهااألصول أو الموارد االقتصاد األموال:
والوثائق والصكوك  -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة

والمستندات والحواالت وخطابات االعتماد أياا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها، 
اإللكترونية أو الرقمية، واالئتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، ويشمل ذلك النظم 

أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه  والمالية،وكذلك جميع أنواع األوراق التجارية 
 األموال.

اشر أو غير بشكل مب -داخل المملكة أو خارجها -الناشئة أو المتحصلة  األموال:متحصالت غسل 
مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك األموال التي حولت أو بدلت كلياا أو جزئياا إلى أموال 

 مماثلة.

ومن  أي من األعمال التجارية أو المهنية التي تحددها الالئحة المحددة:األعمال والمهن غير المالية 
 مكاتب المحاسبة.ذلك 
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المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، واألعمال والمهن غير الجهة  الجهة الرقابية:
المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام والالئحة 

 أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.

ددها الالئحة مع األعمال والمهن بأي من األعمال التي تح -أو يشرع في القيام-كل من يقوم  العميل:
 غير المالية المحددة.

العالقة ذات الطابع االستمراري التي تنشأ بين العميل وأي من األعمال والمهن غير  العمل:عالقة 
 المالية المحددة، المتعلقة باألنشطة والخدمات التي تقدمها لهم.

معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي عملية التعرف أو التحقق من  الواجبة:العناية  تدابير
 تمكن المؤسسة المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة من تقويم مدى تعرضها للمخاطر.

 ما هو غسل األموال؟ .ب
أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خالفا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها  إخفاءاألموال غسل يقصد ب

 مشروعة المصدر.

كيف يكون الشخص مرتكباا لجريمة غسل األموال؟ .ج

 ُيعد مرتكبًا جريمة غسل األموال كل من قام بأي من األفعال اآلتية:
متحّصالت جريمة؛ ألجل إخفاء تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مج علمه بأنها من  .1

المصدر غير المشروع لتلك األموال أو تمويهه، أو ألجل مساعدة أي شلص متورط في ارتكاب 
 الجريمة األصلية التي تحّصلت منها تلك األموال لإلفالت من عواقب ارتكابها.

ر غير اكتساب أموال أو حيازتها أو استلدامها، مج علمه بأنها من متحصالت جريمة أو مصد  .2
 مشروع.
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إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها  .3
 أو الحقوق المرتبطة بها، مج علمه بأنها من متحصالت جريمة.

( من هذه المادة، 3( و)2( و)1الشروع في ارتكاب أي من األفعال المنصوص عليها في الفقرات ) .4
ي ارتكابها بطريق االتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو أو االشتراك ف

 التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

: التدابير الوقائية ثانياا 

االلتزام بتطبيق التدابير الوقائية  (مكاتب المحاسبة) والمهن غير المالية المحددةعلى األعمال يجب 
 الواردة بنظام مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب على أن تشمل هذه اإلجراءات كحد أدنى ما يلي: 

 تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل األموال. .د

 تحديد ملاطر احتمال وقوع غسل األموال لديها وتقييمها على األعمال والمهن غير المالية المحددة .1
وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خالل الجوانب المتعددة للملاطر بما فيها العوامل المرتبطة 
بعمالئها والدول األخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات واللدمات والمعامالت وقنوات التسليم، 

 -لك عند قيامها بذ -وتوفير تقارير عن الك للجهات الرقابية عند الطلب. وعليها أن تراعي 
  الملاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استلدامها.

عند تقييم ملاطر غسل األموال لديها، التركيُز على  األعمال والمهن غير المالية المحددة على .2
 العناصر التالية:

عوامل الملاطر المرتبطة بالعمالء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من  -أ
 التعامالت. 
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التي يزاول فيها العمالء أعمالهم، أو المناطق الجغرافية عوامل الملاطر الناجمة عن البلدان  -ب
 أو مصدر العملية أو مقصدها.

تقديم ت و العمليات المعروضة، أو قنواالملاطر الناجمة عن طبيعة المنتجات أو اللدمات أ -ج
 المنتجات أو اللدمات أو العمليات.

عند القيام بدراسة تقييم الملاطر، أن تأخذ بعين االعتبار  األعمال والمهن غير المالية المحددةعلى  .3
أيَّ ملاطر تّم تحديدها على المستوى الوطني، وأي متغيرات قد ترفج من خطر غسل األموال أو 

 في وضج معين، بما في الك: تلفض منه
 الغرض من الحساب أو عالقة العمل. -أ
 حجم اإليداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل. -ب
 وتيرة العمليات أو مدة عالقة العمل. -ج

بناًء على نتائج تقييم الملاطر، تطوير وتنفيذ ضوابط  األعمال والمهن غير المالية المحددة على .1
لمكافحة غسل األموال تحدد المستوى والنوع المناسب من التدابير إلدارة وسياسات وإجراءات داخلية 

تلك الملاطر والحد منها بشكٍل فّعال. كما عليها مراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط واإلجراءات 
 وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى الك.

عة تنفيذ تدابير معززة للحّد من عندما تكون الملاطر مرتف األعمال والمهن غير المالية المحددة على  .2
تلك الملاطر، ويجوز لها تنفيذ تدابير ملففة عندما تكون الملاطر متدنية من أجل إدارة الملاطر 

 والحّد منها. وال ُيسمح بتطبيق التدابير الملففة في حال وجود اشتباه بغسل األموال. 

تحديد ملاطر غسل األموال التي قد تنشأ عن تطوير  األعمال والمهن غير المالية المحددة على .3
منتجات أو ممارسات عمل جديدة، أو الوسائل الجديدة لتقديم اللدمات أو المنتجات أو العمليات، أو 

، القائمة حالياً التطوير على المنتجات الجديدة أو تلك التي تنشأ عن استلدام تقنيات جديدة أو قيد 
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قبل إطالق المنتج أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استلدام التقنيات على أن يتّم تقييم الملاطر 
 الجديدة أو قيد التطوير، وعليها اتلاا التدابير المناسبة إلدارة الملاطر المحددة والحد منها.

يجوز للجهة الرقابية أن تعفي فئة محددة من األعمال والمهن غير المالية المحددة من موجب القيام  .4
ملاطر بموجب المادة )اللامسة( من النظام في حال ما إاا تأكدت الجهة الرقابية من أن بتقييم ال

الملاطر في القطاع واضحة ومفهومة أو أن النشاط المحدد الذي تقوم به هذه الفئة منلفض 
 الملاطر.

 ق تدابير العناية الواجبة.يتطب .ه
 يلي: يقصد بالعناية الواجبة تجاه العمالء ما .1
هوية العميل والتحقق منها واالطمئنان بأن مصادر األموال اللاصة به من التعرف على  -أ

 مصادر مشروعة.
التحقق من األوضاع النظامية لكافة العمالء الطبيعيين الذين تعود إليهم الملكية أو السيطرة  -ب

 النهائية أو الذين يقومون بإجراء العمليات بالنيابة عنهم قبل بداية التعامل مج المنشأة.
يام بالتحقق بصفة مستمرة من هوية جميج المتعاملين الدائمين أو العرضيين مج المنشأة الق -ج

 والك باالطالع على الوثائق األصلية سارية المفعول المعتمدة نظامًا إلثبات الشلصية. 
 األعمال والمهن غير المالية المحددة القيام باآلتي:على ولتحقيق الك يجب 

الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسلابير العناية الواجبة المحددة بعمالئها تدأن تطبق على  -1
الحاالت التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.وضحت اوالتي األموال 

أوأن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى الملاطر المرتبطة بالعميل  -2
وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون ملاطر غسل  األعمال أو العالقات التجارية

 األموال مرتفعة.



9 

اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند القيام باآلتي: .2

 .قبل البدء في إقامة عالقة عمل جديدة -أ
قبل إجراء عملية لصالح عميل ليست في عالقة عمل معه، سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة  -ب

 بحيث تبدو تلك العمليات متصلة بعضها البعض.أو متعددة 
 عند االشتباه بعمليات غسل أموال، بصرف النظر عن مبلغ العملية. -ج
 عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات اللاصة بالعميل التي سبق الحصول عليها. -د

عناصر يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن، بحد أدنى ال .3
 التالية:

والتحقق منها باستلدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر  ،على هوية العميل التعرف -أ
 موثوق ومستقل، والك على النحو التالي:

األعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على االسم على: بالنسبة للشلص الطبيعي -1
عنوان محل اإلقامة أو العنوان الكامل للشلص المدون في اإلثباتات الرسمية، باإلضافة إلى 

 وتاريخ ومكان الوالدة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات. الوطني،
والمهن غير على األعمال اف()مثل األوق بالنسبة للشلص االعتباري أو الترتيب القانوني -2

المالية المحددة، الحصول على اسم الشلص وشكله القانوني، وإثبات التأسيس، 
والصالحيات التي تنّظم وتحكم عمل الشلص االعتباري أو الترتيب القانوني، وأسماء كافة 

إاا كان المديرين وكبار اإلداريين لديه، والعنوان الرسمي المسّجل، ومكان العمل في حال ما 
 ملتلفًا، والتأكد من هذه المعلومات.

األعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد بحسب الملاطر التي يشّكلها عميل معّين، على -3
ما إاا كان يجب جمج أي معلومات إضافية والتأكد منها.
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بأن هذا الشلص مصرح له فعاًل  التحّقق من الشلص الذي يتصّرف نيابًة عن العميل، -ب
صّرف بهذه الصفة، والتعّرف عليه والتحّقق من هويته وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها بالت

 .في الفقرة )أ( من هذه المادة
التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتلاا إجراءات معقولة للتحقق منها باستلدام وثائق أو  -ج

والمهن غير المالية  األعمالبيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تقتنج 
 المحددة، بأنها تعرف المستفيد الحقيقي، والك على النحو التالي:

في المئة أو أكثر من 25يجب تحديد هوية الشلص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على  -1
حصص الشلص االعتباري، واتلاا التدابير المعقولة للتحقق من هويته. 

مسيطرة بحسب ما هو محدد في الفقرة السابقة، أوفي الحاالت التي ال تتوفر فيها حصة  -2
حيث ُيشتبه بأّن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي، ُتحدد هوية الشلص 
الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشلص االعتباري عبر وسائل أخرى، أو يمكن اللجوء 

منصَب مسؤول اإلدارة  يشغلالشلص الطبيعي الذي  تحديد هوية، إلى -أخيرة كوسيله-
 العليا والتحقق منها.

: يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر، أو المستفيدين)األوقاف( بالنسبة للترتيبات القانونية -3
أو أصناف المستفيدين وأي شلص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على 

الترتيبات القانونية واتلاا  الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة لألنواع األخرى من
 التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية.

الغرض من عالقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأنها عندما فهم -4
تدعو الحاجة إلى الك.

يشّكل شلصًا اعتباريًا أو ترتيبًاهيكل الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر أو فهم  -5
قانونيًا.



11 

؛ أو قبل تنفيذ اأو خاللهالتحّقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء عالقة العمل  .4
 عملّية لعميل ال تربطها به عالقة عمل

؛ أو قبل تنفيذ اخاللهالتحّقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء عالقة العمل أو 
عملّية لعميل ال تربطها به عالقة عمل. وفي الحاالت التي تقل فيها ملاطر غسل األموال، 
يمكن استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء عالقة العمل، على أن تقوم بذلك 

عمل بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحّقق من الهوية ضروريًا لعدم تعليق إجراءات ال
الطبيعية، على أن ُتطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على ملاطر غسل األموال. وعلى 

والمهن غير المالية المحددة، اتلاا إجراءات إلدارة الملاطر فيما يتعلق بالظروف التي  األعمال
 يمكن فيها للعميل االستفادة من عالقة العمل قبل عملية التحقق.

 ناية الواجبة باستمرار على كافة عالقات العمل بحسب درجة المخاطرتطبيق تدابير الع .5
تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كافة  على األعمال والمهن غير المالية المحددة

عالقات العمل بحسب درجة الملاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة العالقة للتأكد 
العميل ونشاطه والملاطر التي يمثلها، والتأكد من أّن الوثائق والبيانات بيانات مج من اتساقها 

والمعلومات التي تّم جمعها بموجب إجراءات العناية الواجبة محّدثة ومالئمة والك عبر مراجعة 
 السجالت الموجودة، وبشكل خاص للعمالء اوي الملاطر المرتفعة.

وإنهاء عالقة العمل في الحاالت التي ال تستطيع عدم إنشاء عالقة العمل أو تنفيذ المعاملة  .6
 االلتزام فيها بمتطلبات العناية الواجبة

عمال والمهن غير المالية المحددة التي ال تستطيج االلتزام بمتطلبات العناية الواجبة؛ ال يجوز لأل
ل الحالية، إنشاء عالقة العمل أو تنفيذ المعاملة؛ وعندما يتعلق األمر بعمالئها أو عالقات العم

فعليها إنهاء عالقة العمل التي تربطها بهم، وفي كل الحاالت يجب النظر في رفج بالغ اشتباه 
 إلى اإلدارة العامة للتحريات المالية.
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 تطبيق تدابير العناية الواجبةالحاالت التي يسمح فيها بعدم  .7
ولديها أسباٌب معقولة تشير في الحاالت التي تشتبه فيها الجهة المبلغة بوجود عملية غسل أموال 

إلى أّن ممارسة تدابير العناية الواجبة قد تنّبه العميل، قد تقرر عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة 
ورفج تقرير معاملة مشبوهة إلى اإلدارة العامة للتحريات المالية، واكر األسباب التي دعت إلى 

 عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة.

لواجب اتباعها عند االستعانة بمؤسسة مالية أو أي من أصحاب األعمال والمهن اإلجراءات ا .8
 غير المالية المحددة األخرى للقيام بالتعرف والتحقق من العميل 

عمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تستعين بمؤسسة مالية أو أي من أصحاب لأليجوز 
يام بالتعرف والتحقق من العميل، والتعرف األعمال والمهن غير المالية المحددة األخرى للق

عالقة العمل والغرض منها والتحقق من المستفيد الحقيقي، واتلاا التدابير الالزمة لفهم طبيعة 
 تقوم بالتالي: على ان 

الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة بموجب  -أ
 المادة )السابعة( من النظام والالئحة. 

اتلاا إجراءات للتأكد من أن الحصول على نسخ من بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق  -ب
لب، ومن دون تأخير من الجهة المرتبطة بتدابير العناية الواجبة؛ سيتم توفيرها عند الط

 األخرى التي تّمت االستعانة بها.
التأكد من أن الطرف اآلخر خاضج للتنظيم والرقابة، ويطّبق تدابير االلتزام بمتطّلبات العناية  -ج

 الواجبة وحفظ السجالت المنصوص عليها بموجب هذا النظام والالئحة.
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل األموال واإلدارة  لدىأن تؤخذ بعين االعتبار المعلوماُت المتوفرُة  -د

 .العامة للتحريات المالية والجهات الرقابية حول الدول عالية الملاطر التي يتم تحديدها
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 األعمالوفي الالئحة على تطّلبات المنصوص عليها في النظام وتقج مسؤولية االلتزام النهائية بكافة الم
 والمهن غير المالية المحددة المستعينة بالجهة األخرى.

تحديد مدى وعمق تطبيق تدابير العناية الواجبة استناداا إلى أنواع ومستويات المخاطر التي  .9
 يشكلها عميل أو عالقة عمل محددة

األعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مدى وعمق تطبيق تدابير العناية الواجبة على 
وجب المادة )السابعة( من النظام استنادًا إلى أنواع ومستويات الملاطر التي يشكلها عميل أو بم

عالقة عمل محددة. وحينما تكون ملاطر غسل األموال مرتفعة، تقوم األعمال والمهن غير 
 وعندما المالية المحددة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بما يتفق مج الملاطر المحددة.

تكون ملاطر غسل األموال منلفضة، يجوز للمؤسسة المالية واألعمال والمهن غير المالية 
المحددة؛ أن تتلذ تدابير مبسطة للعناية الواجبة بشرط عدم وجود أي شبهة في غسل األموال، 

ويجب أن تكون التدابير  وفي هذه الحالة ال يجوز السماح ببذل العناية الواجبة المبسطة.
 تناسبة مج الملاطر المنلفضة.المبسطة م

األشخاص المعرضون سياسياا. .و
على األعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استلدام أدوات مناسبة لتحديد ما إاا كان العميل أو 

بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب  -أو أصبح مكلفاً  -المستفيد الحقيقي مكلفًا 
تدابير الفة في إحدى المنظمات الدولية. فإن تبين لها أي من الك، فعليها تطبيق إدارية عليا أو وظي

 ضافية وفقًا لما تحدده الالئحة.اإل

يعتبر الشلص المكل  بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو  .1
ويشمل الك المناصب أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية شلصًا سياسيًا معرضًا للملاطر، 

 الوظائ  التالية:
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رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو  -أ
والمسؤولون البارزون  الدول،العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها 

 .في الدول في األحزاب السياسية

 المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس اإلدارة، أو أي وظيفة مماثلة.مدراء رؤساء و  -ب

تنطبق االلتزامات المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام على أفراد عائلة الشلص السياسي  .2
 المعرض للملاطر، واألشلاص المقربين منه.

ط بالشلص السياسي أفراد عائلة الشلص السياسي المعرض للملاطر: هم أي شلص طبيعي مرتب .3
 المعرض للملاطر برابط الدم أو الزواج وصواًل إلى الدرجة الثانية من القرابة.

الشلص المقرب من الشلص السياسي المعرض للملاطر: هو أي شلص طبيعي يشترك  .4
باالستفادة مج شلص سياسي معرض للملاطر من خالل شراكة حقيقية من كيان اعتباري أو ترتيب 

ه به عالقة عمل وثيقة، أو هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني أو ترتيب قانوني أو تربط
 قانوني يملكه أو يسيطر عليه فعليًا شلص سياسي معرض للملاطر.

األجنبي  يجب الحصول على موافقة اإلدارة العليا قبل إنشاء عالقة العمل أو استمرارها مج الشلص .5
لتدابير المعقولة لتحديد مصدر ثروته وأمواله، وتطبيق السياسي المعرض للملاطر واتلاا كافة ا

السياسي  تدابير مشددة ومستمرة للعناية الواجبة لعالقة العمل، وينطبق الك على الشلص المحلي
 المعرض للملاطر حينما تكون ملاطر غسل األموال مرتفعة.

 النظام والئحته التنفيذية.تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة في الحاالت التي نص عليها  .ز
تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مج  المحددة:على األعمال والمهن غير المالية 

الملاطر التي قد تنشأ من عالقات عمل ومعامالت مج شلص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها 
 اطر.اللجنة الدائمة لمكافحة غسل األموال بأنها دولة عالية المل
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 والوثائق:ومراقبة المعامالت  حفظ السجالت والمستندات والمراسالت التجارية .ح

االحتفاظ بجميج السجالت والمستندات والوثائق  المحددة:على األعمال والمهن غير المالية  .1
والبيانات، لجميج التعامالت المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء أكانت محلية أم خارجية، والك 

 لمدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية.
المستندات التي حصلت على األعمال والمهن غير المالية المحددة : االحتفاظ  بجميج السجالت و  .2

المراسالت التجارية وصور وثائق الهويات الشلصية، بما في عناية الواجبة و عليها من خالل تدابير ال
الك نتائج أي تحليل يجرى، والك لمدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء عالقة العمل أو 

في الحاالت  -نه يحق للنيابة العامة بعد إتمام معاملة لعميٍل ليس في عالقة عمل قائمة معها، كما أ
األعمال والمهن غير المالية المحددة؛ بتمديد مدة االحتفاظ بالسجالت والمستندات إلزام  –تراها التي 

  .والوثائق والبيانات إلى الحّد الضروري ألغراض التحقيق الجنائي أو االدعاء
كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبج يجب أن تكون السجالت والمستندات والوثائق المحتفظ بها  .3

التعامالت المالية، ويجب االحتفاظ بها لتكون متاحة وتوفر للسلطات الملتصة عند الطلب بصورة 
 عاجلة.

مراقبة المعامالت والوثائق والبيانات وفحصها بشكل  المحددة:على األعمال والمهن غير المالية  .4
ومات عن العميل وأنشطته التجارية والملاطر التي مستمّر لضمان توافقها مج ما لديها من معل

  .يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة
التدقيق في جميج المعامالت التي تكون معقدة وكبيرة  المحددة:على األعمال والمهن غير المالية  .5

بشكٍل غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعامالت التي ال يكون لها أغراض اقتصادية أو 
 .مشروعة واضحة

تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة  المحددة:على األعمال والمهن غير المالية  .6
حاالت التي تكون فيها ملاطر احتمال وقوع غسل األموال مرتفعة؛ والك لتحديد عالقة العمل في ال

 .ما إاا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة
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االحتفاظ بسجالت الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها  المحددة:على األعمال والمهن غير المالية  .7
 للسلطات الملتصة عند الطلب.

 األموال:كافحة غسل وضع السياسات الداخلية لم .ط
القيام باآلتي: المحددة:على األعمال والمهن غير المالية 

وضج سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل األموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة  .1
والحد منها. على أن تتناسب  -وفقًا لما ورد في المادة )اللامسة( من النظام-الملاطر التي حددتها 

 .طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها اإلدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمرمج 
على جميج فروعها  -المذكورة في الفقرة )أ(-تطبيق السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية  .2

 والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة األغلبية
ت والضوابط الداخلية متناسبة مج طبيعة وحجم مؤسسات األعمال يجب أن تكون السياسات واإلجراءا .3

 والمهن غير المالية المحددة، على أن تشمل العناصر اآلتية:
الالئحة، بما في الك إجراءات أو تدابير العناية الواجبة على النحو المطلوب بموجب النظام  -أ

 إدارة الملاطر لعالقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.
 إجراءات اإلبالغ عن المعامالت. -ب
ترتيبات إدارة االلتزام المناسبة لمكافحة غسل األموال، بما في الك تعيين مسؤول عن االمتثال  -ج

 لمكافحة غسل األموال على مستوى اإلدارة العليا.
 إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظي  الموظفين. -د
 برامج تدريب الموظفين المستمرة. -ه
ة تدقيق مستقلة الختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط واإلجراءات الداخلية اللاصة وظيف -و

 بمكافحة غسل األموال.
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في الحاالت التي تكون فيها متطلبات مكافحة غسل األموال في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك  .4
المحددة التأكد من أّن فروعها المفروضة بموجب النظام والالئحة، فعلى األعمال والمهن غير المالية 

والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها العاملة في تلك الدولة؛ تطّبق المتطلبات المنصوص 
عليها في النظام والالئحة. وإاا لم تكن تسمح الدولة األجنبية بتطبيق المتطلبات الواردة في النظام 

المحددة إعالم الجهة الرقابية في المملكة باألمر واتلاا  والالئحة، فعلى األعمال والمهن غير المالية
التدابير اإلضافية إلدارة ملاطر غسل األموال المرتبطة بعملياتها في اللارج والحد منها بالشكل 

األعمال والمهن غير المالية المحددة االلتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية على المناسب. و 
 لكة في هذا الشأن.الملتصة في المم

 المشبوهة:اإلبالغ عن العمليات  .ي
بما في الك  -على األعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح 

عند اشتباههم أو إاا توافرت لديهم أسباب  -األشلاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية
بعضها تمثل متحصالت جريمة أو في ارتباطها أو عالقتها معقولة لالشتباه في أن األموال أو 

بعمليات غسل األموال أو في أنها سوف تستلدم في عمليات غسل أموال بما في الك محاوالت 
 إجراء مثل هذه العمليات، أن تلتزم باآلتي:

جميج  إبالغ اإلدارة العامة للتحريات المالية فورًا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن .1
  .البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية واألطراف اات الصلة

 .االستجابة لكل ما تطلبه اإلدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية .2
تقوم األعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بوضج المؤشرات الدالة على  .3

مليات غسل أموال، كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات وجود شبهة ع
 تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مج االلتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا اللصوص.
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يكون إبالغ اإلدارة العامة للتحريات المالية وفق النمواج المعتمد من قبلها، على أن يشتمل البالغ  .4
 على المعلومات اآلتية: كحد أدنى

 أسماء األشلاص المشتبه بتعامالتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم. -أ
 الراهنة. بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها -ب
 تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو االستثمارية اات العالقة. -ج
 االشتباه التي استند إليها الموظ  المسؤول عن اإلبالغ.أسباب دواعي  -د

 او تنبيههم العمالء ابالغ عدم .ك

على األعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من يحظر  .1
فيها؛ تنبيه مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو اإلشرافية أو العاملين 

العميل أو أي شلص آخر بأن تقريرًا بموجب النظام أو معلومات متعّلقة بذلك قد ُقّدمت أو سوف 
ُتقّدم إلى اإلدارة العامة للتحريات المالية أو أّن تحقيقًا جنائيًّا جاٍر أو قد ُأجري. وال يشمل الك 

االتصال مج المحامين أو عمليات اإلفصاح أو االتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات 
 السلطات الملتصة.

ال يترتب على األعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من  .2
مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو اإلشرافية أو العاملين فيها؛ أي 

غ اإلدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.الُمبلغ عنه عند إبال مسؤولية تجاه
ال يترتب على األعمال والمهن غير المالية المحددة أي مسؤولية مدنية أو جنائية أو تعاقدية أو  .3

تأديبية أو إدارية، في حال اإلخالل بالتزامات السرية المطلوبة وفقًا لألنظمة أو اللوائح األخرى أو 
حال قيام تلك الجهات بإبالغ اإلدارة العامة للتحريات المالية باالشتباه بحسن نية أو تقديم العقود 

 معلومات لإلدارة بلصوص تقارير االشتباه.  
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يجب على األعمال والمهن غير المالية المحددة االلتزام بأي تعليمات أو قواعد أو إرشادات تصدرها  .ل
 الجهات الرقابية

الرقابية الجهات :ثالثاا 

 :يأتي ما لمهماتها أدائها سبيل في الرقابية الجهات تتخذ .أ
 اإلشرافية اإلجراءات وتطبيق المحددة، المالية غير والمهن األعمال من والبيانات المعلومات جمج .1

 .والمكتبي الميداني الفحص عمليات إجراء الك في بما المناسبة،
 للقيام مالئمة الرقابية الجهة تراها معلومة أي بتوفير المحددة، المالية غير والمهن األعمال إلزام .2

 .ملّزنة كانت وأينما تلزينها طريقة كانت أيًّا والملفات للمستندات نسخ على والحصول بوظائفها،
 المحددة المالية غير والمهن عمالألل أخرى  أدوات أي أو إرشادات أو قواعد أو تعليمات إصدار  .3

  .النظام ألحكام تنفيذاً 
 النظام، ألحكام وفقاً  المقررة التدابير تعتمد المحددة المالية غير والمهن األعمال أنّ  من التحقق  .4

 تجيزه ما بقدر األغلبية حصة فيها تملك والتي لها التابعة والشركات األجنبية فروعها في وتنّفذها
 لألعمال تعليمات إصدار الرقابية للجهة يجوزو  .والشركات الفروع تلك فيها تقج التي الدولة أنظمة
 التي لها التابعة والشركات األجنبية فروعها بشأن معّينة تدابير باتلاا المحددة المالية غير والمهن
 أو الفرع على إضافية ضوابط فرض الك في بما مرتفعًا، خطراً  تشّكل التي األغلبية حصة فيها تملك
 .األغلبية حصة فيها تملك التي التابعة الشركة

 .المفروضة والعقوبات المتلذة التدابير عن بإحصاءات االحتفاظ .5
 أو قواعد أو تعليمات بأي االلتزام المحددة المالية غير والمهن واألعمال المالية المؤسسات على .6

 .الرقابية الجهات تصدرها إرشادات
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أو مديريها أو أٍي  من األعمال والمهن غير المالية المحددة،)للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة  .ب
لألحكام المنصوص عليها في ( من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو اإلشرافية

النظام أو الالئحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة 
 :أو الجزاءات اآلتية المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداا )أو أكثر( من اإلجراءات

 .إصدار إنذار كتابي بالملالفة المرتكبة .1
 .صدار أمر يتضمن االلتزام بتعليمات محددة .2
 .إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتلذة لمعالجة الملالفة .3
 .فرض غرامة مالية ال تتجاوز خمسة ماليين ريال سعودي عن كّل ملالفة .4
من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة منج مرتكب الملالفة  .5

 .تحددها الجهة الرقابية
تقييـد صالحيات المديرين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلشرافية أو  .6

 .المـالك المسيطرين، ومن الك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر
 .أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلشرافية، أو طلب تغييرهمإيقاف المديرين   .7
 .إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته .8
 تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه. .9
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الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في مكاتب  رابعا: المؤشرات
  القانونيون:المحاسبين 

 اإلرهاب وتمويل غسل األموال في مجال مستقلة بالمحاسبين القانونيين كمهنة المرتبطة الملاطر تتمثل
 التي العمليات من الحقيقيين المستفيدين إخفاء هوية في المهنة هذه استغالل إمكانية في أساسي بشكل
 فإنه يجب على المحاسبين القانونيين االلتزام بتطبيق أحكام نظام مكافحة غسل لذا خاللها من تتم

باإلعداد لعمليات مالية أو ينفذون عمليات مالية لصالح عمالئهم  يقومون  عندما اإلرهاب وتمويل األموال
 تتعلق بأحد األنشطة التالية: 

 .العقارات وبيج شراء
 تجارة المعادن واألحجار الكريمة.

 .لهم أخرى  أصول أية أو المالية وأوراقهم العمالء أموال إدارة
 .باألوراق المالية اللاصة الحسابات أو التوفير حسابات أو المصرفية الحسابات إدارة
 .الشركات وإدارة وتشغيل إنشاء في المساهمة تنظيم
.التجارية الكيانات وشراء وبيج القانونية، الترتيبات أو االعتبارية األشلاص وإدارة وتشغيل إنشاء

أمثلة لمساعدة المحاسبين في التعرف على العمليات غير العادية: 

 وعدم اات المجال في بأقرانه مقارنة للغاية ضئيلة أرباح أو اللسائر العميل عند تحقيق اهتمام عدم -
 .نشاطه في واالستمرار أعماله متابعة عن تراجعه
 التي النقدية العائدات والمبالغ زيادة أو العميل، حسابات وإلى من األجنبية التحويالت حجم ارتفاع -

      .تبرير دون  مدخالته المعتادة مج يتناسب ال بما أو مفاجئة بطريقة عليها، يحصل
 إاا خاصة طبيعة نشاطه، أو عمله حجم مج تتناسب ال عالية بقيم شيكات أو نقدية أموال تلقي العميل -

 .أو مبررة واضحة بصورة بالعميل ارتباطهم يظهر ال أشلاص من كانت
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 أو مصدرها بسهولة على التعرف يمكن ال العميل حسابات في مبررة غير إيداعات أو مبالغ وجود -
 .عليها حصوله سبب
 أو مهنته أو عمله التجاري  طبيعة مج العميل ينجزها التي العمليات وطبيعة وتكرارية مبالغ تناسب عدم -

 يظهر ال للشبهة مثيرة دول في أطراف العمليات مج هذه تمت إاا خاصة عنه، والمعلن المعروف نشاطه
 .الظاهري  أعماله اتصالها بمجال

 عبر تحركات األموال أو العملة صرف عمليات الك في بما الحجم، كبيرة النقدية العمليات تكرار -
 .للعميل المعتاد النشاط التجاري  مج متناسب غير العمليات من النوع هذا يكون  حين الحدود،

المحاسبة لمكاتب ارشادية خطوات خامسا:

بتصميم دليل يتضمن سياسات واجراءات ونمااج خاصة للتحقق من عدم وجود عمليات يقوم المكتب -1
.أموال عند تقديم اللدمات للعمالءغسل 
المكتب عن االلتزام بالتدابير الوقائية الواردة في نظام مكافحة غسلتعيين شلص مسؤول في  -2

االموال وتعميم قرار التعيين على منسوبي المكتب بما في الك الفروع.
تدريبية لجميج منسوبي المكتب بما في الك الفروع لزيادة الوعي واإللمام بالتدابير الوقائية اتعقد دور  -3

بنظام مكافحة غسل األموال. 
اإلجراءاتمج تحديد األموال بعمليات غسل  االشتباهوضج سياسة خاصة بآلية البالغات عند  -4

المعنية  لمسؤول عن تقديم البالغات للجهةكما يتعين على المكتب تحديد الموظ  ا الالزمة،والنمااج 
 أعاله.  5/2ويفضل ان يكون الموظ  المشار اليه في اللطوة 

اإلشارة إلى الجهة المعنية التي يتم تقديم البالغات لها في حاالت االشتباه بعمليات غسل األموال -5
.اإلدارة العامة للتحريات الماليةوهي 


