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%
املادة االوىل :اعرف معيلك
%

يىل:
ما
رهاب
اال
ة
وماكحڡ
موال
اال
املاىل فامى يتعلق بغسل
عىل الرئيس التنفيذي )أو من يقوم مقامه( 
واملدرى 

ً


وحىب التحقق من هوية
املتعاملںى استنادا إىل
ومهىF  ،
 –1عدم إجراء أي تعامل 
ماىل أو Fحىاري أو غرىه Fاىمس Fحمهول أو 
wواىئق رمسية وذلك عند بداية التعامل مع هؤالء العمالء أو عند إجراء صفقات  Fحىارية مهعم بصفة w
مبارسة أو نيابة

w



وعنواهىا وأامسء
الىى توحص امس املنشأة
عهىم ،امك  Fحىب التحقق من الواىئق الرمسية لملنشآت ذات الصفة االعتبارية 
 


عهىا وحىو ذلك.
واملفوضںى Fاىلتوقيع
واملدرى  ںى
املالكںى هلا 
  –2
w
العرىى السعودي
االلرىام التام Fمىا تصدره F
احلهات الرقابية كوزارة العدل ووزارة التجارة واالستامىر ومؤسسة النقد  F
وهيئة السوق املالية من تعلامىت تتعلق Fمىبدأ اعرف معيلك والعناية الواجبة عىل أن تشمل كحد 
أدىى التحقق من هوية

%
ً
املتعاملںى %


العرضيںى Fاىالطالع عىل الوwاىئق االصلية سارية املفعول املعتمدة نظاما الثبات الشخصية
الدامى  ںى أو
Fمحيع
التاىل:
وذلك عىل النحو 
أ– املواطنون السعوديون:
%
حسل االرسة.
• بطاقة اهلوية الوطنية أو F
• عنوان الشخص وماكن إقامته وحمل معهل.
%
ب_ الوافدون االفراد:
ملواطىى دول Fحملس التعاون لدول 

• االقامة أو جواز السفر أو اهلوية الوطنية
احلليج العربية.

• عنوان الشخص وماكن إقامته وحمل معهل.
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%
اال  w
حساص االعتباريون:
ج_
• w
الرس اكت واملؤسسات واحملالت املرخص هلا:
–

w
واالستامىر.
السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة

–

احلدمات واحملالت 
الرىخيص الصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية ملؤسسات 
احلاصة.

–

عقد التأسيس إن وجد.

بطاقة اهلوية الوطنية لملواطن السعودي صاحب املنشأة التجارية أو 
احلدمية املرخص هلا للتأكد من
–
%


أن امس التاجر الوارد ىڡ السجل التجاري أو الرىخيص مطابق المسه والتفاصيل االخرى ىڡ بطاقة اهلوية
ورساىن مفعوهلا.
الوطنية 
–

 %
%
قامىة Fاى %ال  w
أامسهىم ىڡ عقد التأسيس وتعديالته أو صورة من هوية لك مهىم.
مالىك املنشأة الواردة
اص
حس


–

%
قامىة Fاى %ال  w
حسامى ورد ىڡ السجل التجاري أو Fمىوجب 

واكهل صادرة عن
حساص
املفوضںى من قبل املالك F


اكتب العدل وصورة من هوية لك مهىم.
w 
الرس اكت املقيمة:
–

w
واالستامىر.
صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة

–

صورة من عقد التأسيس ومالحقه.

–

صورة رىخيص مز 
اوهل النشاط.

–

املدرى املسئول.
صورة من هوية 
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%
اال  w

حساص أو الشخص الذي لديهF ،مىوجب عقد
واكهل صادرة عن اكتب عدل أو تفويض خاص من
–
±
التأسيس ،صالحية تفويض االخر عنه Fاىلتوقيع.
–

 %
أامسهىم ىڡ عقد التأسيس وتعديالته.
مالىك املنشأة الواردة
صورة من هوية 

%
wمى يمى التحقق كذلك من االمور التالية:




الطبيعيںى  
الذںى تعود
احلقيقںى والتحقق من أوضاهعم النظامية لاكفة العمالء
واملستفيدںى
 .1حىديد هوية العمالء

الذںى يقومون Fاىجراء العمليات Fاىلنيابة 
إلهىم امللكية أو السيطرة الهىائية أو  
عهىم وذلك قبل أو ىڡ بداية التعامل
مهعم.
بيااىت العميل والتحقق مهىا بصفة دورية أو عند هطور شكوك بشأن دقة أو كفاية 
 .2حىديث 
البيااىت 
الىى مى

ً 


احلقيىڡ أو عند وجود اشتباه
املستفيد
أو
العميل
مع
التعامل
ىڡ
احل
ر
م
من
مرحهل
أي
احلصول 
علهىا مسبقا 


ىڡ حدوث معلية غسل أموال أو مىويل إرهاب بغض النظر عن حدود مبالغ العملية.
 .3التحقق امم إذا اكن العميل يعمل Fاىلنيابة عن  w
حسص آخر  ،
التدابرى الالزمة لتحديد هوية هذا الشخص
واحىاذ

والتحقق مهىا مع إعطاء 
اهامىم خاص Fاىلعمالء  
الذںى يمى التعامل مهعم Fمىوجب توكيل.
تدابرى وإجراءات العناية الواجبة املكثفة  Fحىاه العمالء وعالقات العمل والعمليات ذات 

احملاطر العالية.
.4
تعزرى 

التدابرى املبسطة الجراء العناية الواجبة ىڡ 
حاهل االشتباه بعملية غسل أموال أو مىويل إرهاب أو ىڡ
 .5ال تقبل


حال وجود ظروف معينة تنطوي عىل حماطر عالية.

اكحملاىم أو احملاسب أو الوسيط ومن ىڡ حمكهم التذرع بعدم إفشاء أرسار العمالء عند
 .6ال يقبل من الوكيل

ً
استيفاء 
بيااىت التحقق من اهلوية عىل النحو املشار إليه آنفا.
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املادة الثانية:االحتفاظ Fاىلسجالت
عرس سنوات من اى  
 .1
ينبىع االحتفاظ -ملدة ال تقل عن w
رحى 
انهىاء العملية أو قفل حساب العميل F F -حىميع

املاىل والصفقات التجارية والنقدية سواء اكنت حملية او خارجية،
السجالت واملستندات ،اليضاح التعامل 
احلسااىت واملراسالت التجارية وصور w
اهلواىت الشخصية.
كذلك االحتفاظ Fمىلفات
وواىئق 
F
w


الىى تقوم Fهىا.
 .2االحتفاظ بنسخة من إثبات هوية
املتعاملںى مع الرس كة ،وبلك مستند يتعلق Fاىملعامالت 
 .3حىتفظ w
الرسكة بسجل يشمل اكفة تفاصيل التعامالت 
الىى  Fحى رهىا 
حىى يمى التأكد من:

%

أ( استيفاء متطلبات نظام ماكحڡة غسل االموال.
ب( مى  
التحراىت املالية أو Fهحات التحقيق أو السلطات القضائية من تتبع لك معلية وإعادة
كںى وحدات

كيهىا.
رى F
التحراىت املالية أو Fهحات التحقيق أو
تطلهىا وحدة

ج( االجابة خالل املدة احملددة عن أية استفسارات F
السلطات القضائية.
 .4عندما يطلب من w
احلهات الرقابية االحتفاظ Fاىلسجالت أو املستندات ملدة  رى يد عن
الرس كة من إحدى F

املدة النظامية فإنه  
علهىا االحتفاظ Fهىا 
حىى هىاية املدة احملددة ىڡ الطلب.
يتعںى 
املادة الثالثة :الصفقات املعقدة
مؤرسات ودالئل اكفية عىل إجراء معلية وصفقة معقدة أو  
عند توافر w
تثرى الشكوك
حصمة أو غرى طبيعية ،أو معلية 
%
%

ماهيهىا والغرض مهىا أو أن هلا عالقة بغسل االموال أو بتمويل االرهاب أو االمعال االرهابية،
والشهىات حول
F
±

فعىل الرئيس التنفيذي أن يبادر Fاى حىاذ االجراءات االتية:
التحراىت املالية لدى مؤسسة النقد.
 إبالغ وحدة
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 إعداد تقررى مفصل يتضمن Fمحيع لدهىا عن تلك العمليات واالطراف
البيااىت واملعلومات املتوافرة 


الصهل  ،
ذات
التحراىت به.
ورىويد وحدة

املؤرسات 
 يقوم الرئيس التنفيذي بوضع wشهىة معليات غسل أموال أو مىويل إرهاب،
الداهل عىل وجود F
امك  Fحىب العمل عىل حى w
ديهىا بشلك مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتاكب تلك
احلهات الرقابية Fهىذا 
العمليات مع  
احلصوص ،مع إعطاء عناية خاصة Fحلميع
االلرىام Fمىا تصدره F
%

الىى ال يكون هلا غرض اقتصادي أو 
اال مىاط غرى االعتيادية 
قانوىى ظاهر أو وأحص.
العمليات ذات



التحراىت املالية عن Fمحيع العمليات املشتبه Fهىا Fمىا ىڡ ذلك أي
 يقوم الرئيس التنفيذي Fاىبالغ وحدة
حماوالت متعلقة Fاىجراء مثل هذه العمليات.
التحراىت املالية وفق النموذج املعتمد من قبل الوحدة عىل أن يشمل البالغ كحد
 يكون إبالغ وحدة
±

أدىى عىل املعلومات االتية:
%
عناويهىم وأرقام 
اال  w

حساص 
املهى  
هواتهڡم.
مںى ومعلومات عن
 .1أامسء

 .2بيان Fاىلعملية املشتبه فهىا وأطراف وظروف اكتشاهڡا وحالته الراهنة.

w
االستامىرية ذات العالقة.
واحلسااىت املرصفية أو
 .3حىديد املبلغ حمل العملية املشتبه Fهىا
F

 .4أسباب
الىى استند إلهىا املوظف املسؤول عن البالغ.

ودواىع االشتباه 
 ±
عهىا اال  ىى:
لتقررى املعد من قبل الرئيس التنفيذي عن العمليات املبلغ
اىع Fاى 
 رى عرسة أاىم من اى  
التقررى خالل w
رحى التبليغ عىل أن
التحراىت املالية
املدرى العام لوحدة


 يقدم 
يىل:
يتضمن ما 
سااىت 
لفرىة ستة wأهسر.
 كشوف احل F
 صورة من الوwاىئق املرفقة Fمىستندات فتح احلساب.
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بيااىت عن طبيعة العمليات املبلغ 
عهىا.
w 
ومرىرات الشك واملستندات املؤيدة لذلك.
مؤرسات F
أسبوعںى من اى  

رحى
طلهىا من الوحدة وذلك خالل
تقررىه عن البالغات عند F
 يقدم الرئيس التنفيذي الطلب ومىكن أن يشمل الطلب عىل:
 معلومات عن الطرف املبلغ عنه.

الصهل.
 بيان Fاىملعامالت التجارية أو املالية لملبلغ عنه أو االطراف ذات

املرىرات w

الداهل الشك مؤيدة Fاىملستندات.
واملؤرسات

تقدمى F

شهىات
ذرى العمالء بوجود F
املادة الرابعة :عدم حى 
%


التنبيه عىل منسوىى w
الصهل من وجود
بتحذرىمه أو حى ذرى غرىمه من االطراف ذات
الرس كة اال حىذروا العمالء أو يسمحوا

F




يىل:
F
شهىات حول نشاطاهىم ورىاىع ىڡ تطبيق ذلك Fحىنب الترصف الذي قد يستدل منه حى ذرى العمالء أو غرىمه ما 
 .1القبول الشىلك للعمليات املشتبه Fهىا وعدم 
رفهصا.


F  .2حىنب عرض البدائل للعمالء أو 
الىى
تقدمى النصيحة أو املنشورة لتفادي تطبيق

التعلامىت بشأن العمليات 
 Fحى 
روهىا.
 .3احملافظة عىل رسية البالغات عن العمالء أو العمليات املشتبه Fهىا واملعلومات املرتبطة Fهىا املرفوعة لوحدة
التحراىت املالية.

%
االطراف 
احلارجية لالستفسار عن طبيعة العمليات إىل wإاىرة الشكوك
 .4اال يؤدي إجراء االتصال Fاىلعمالء أو مع
حوهل.
%


معامالهىم قيد املراجعة أو املراقبة وحىو ذلك.
 .5عدم إخطار العمالء Fاىن


اى  
رحى 
رمڡ االصدار
االعامىد
رمڡ الوثيقة
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%

املادة 
احلامسةF :رى Sاحم ماكحڡة معليات غسيل االموال:
%



يىل:
يتعںى وضع Fرى Sاحم ملاكحڡة معليات غسل االموال ،عىل أن تشمل هذه Fالرى Sاحم كحد أدىى ما 
تطورى وتطبيق السياسات 

واحلطط واالجراءات والضوابط الداخليةF ،مىا  ىڡ ذلك  
موظفںى ذوي كفاية
تعيںى
أ(



لتطبيهڡا.
ىڡ مستوى االدارة العليا
%
%



تعىى Fمىراقبة توافر املتطلبات االساسية ىڡ Fحمال ماكحڡة غسل االموال.
ب( وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية 
%

لملوظفںى 
تصںى ال 
احمل  

ج( إعداد Fرى Sاحم تدريبية مستمرة
حاطهىم Fاىملستجدات ىڡ Fحمال معليات غسل االموال
ومىا رىفع من قدر اهىم ىڡ التعرف عىل تلك العمليات 
وأمىاهطا وكيفية التصدي هلا.
 F

وتطورى السياسات 
واحلطط واالجراءات
د( يكون الرئيس التنفيذي أو من يفوضه هو املسؤول عن تطبيق

%


الىى تتعلق Fمىاكحڡة غسل االموال أو مىويل االرهاب.
والضوابط الداخلية 
التحراىت املالية.
ه( تلكيف موظف أو قمس عن االبالغ واالتصال بوحدة

%


و( حىديد وحدة رقابة 
الداخىل ىڡ شؤون ماكحڡة غسل االموال أو مىويل
والتدقيق
اقبة
ر
امل
احم
رى
اء
ر
ج
ال
تصة
حم
S
F

ارىح ىڡ 

حاهل وجود Fرى اى Sحم خاص عن مدى  
االرهاب ،عىل أن تتضمن هممة مراجع
الرىام
F
احلسااىت احل   F
%

وغرى املالية بسياسات ماكحڡة غسل االموال أو مىويل االرهاب.
املؤسسات املالية 
%

ز( مىكن االستعانة Fاى Fحلهات الرقابية 
الكفيهل Fاىلتحقق من  
احملتصة  
االلرىام Fاىالنظمة
حںى وضع الوسائل
%
ً 
%
واللواحى والقواعد املقررة نظاما ملاكحڡة غسل االموال أو مىويل االرهاب.
%
%


ح( وضع خطط Fورى Sاحم  

العاملںى فهىا ىڡ Fحمال ماكحڡة غسل االموال
ومرىانيات مالية حمصصة لتدريب واىهيل

علهىا.
أو مىويل االرهاب حسب Fححمها
ونشاطاهىا وذلك Fاىلتنسيق مع F
احلهات الرقابية 
%



ط( يمى االستعانة ىڡ تنفيذ Fرى Sاحم االعداد والتأهيل والتدريب ىڡ Fحمال ماكحڡة غسل االموال أو مىويل االرهاب
±

Fاىملعاهد املتخصصة حملية اكنت أو خارجية ،ورىاىع ىڡ إعداد Fالرى Sاحم التدريبية أن تشتمل عىل اال  ىى:

رمڡ الوثيقة

اى  
رحى 
االعامىد


رمڡ االصدار

اى  
رحى االصدار
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%
%
 
الصهل Fمىاكحڡة غسل االموال أو مىويل االرهاب.
والتعلامىت ذات
ي( االتفاقيات واالنظمة والقواعد

%


احلهات الرقابية ىڡ Fحمال ماكحڡة غسل االموال أو مىويل االرهاب.
ك( سياسات وأنظمة F
%
%

ل( املستجدات ىڡ Fحمال معليات غسل االموال أو مىويل االرهاب والعمليات املشبوهة االخرى
وكيفية التعرف عىل تلك العمليات 
وأمىاهطا وكيفية التصدي هلا.
%
%

الصهل.
والتعلامىت ذات
احلنائية واملدنية للك موظف Fمىوجب االنظمة واللواحى
م( املسؤولية F

املادة السادسة:ضبط الوثيقة

اعامىد السياسة
االدارة املعنية:
صاحب الصالحية:
التوصيات:
التوقيع :
اى  
رحى 
االعامىد:


رمڡ الوثيقة

اى  
رحى 
االعامىد


رمڡ االصدار

اى  
رحى االصدار
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