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 :األموال غسل. ١

للشررع أو الظاراو ولعلر ا    األموال املكتسبة خالًف  حقيقية عملية ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه وُيقصد من وراءه إخفاء أو متويه أصل 

 عملية غسل األموال عادة بثالث مراحل أساسية هي: ومتر تبدو كأن ا مشروعة املصدر،

 (.اإلبداع مرحلة) التوظيف مرحلة.١

 (املشروعة غري األموال وفصل إخفاء) التغطية مرحلة.٢

 (.األموال على الشرعية الصفة إضفاء) التكامل مرحلة.٣

 

مر  سر ولة يويرل     ومتويل اإلرهاب، أصبح العرا  أكثرر تعقريً دا    األموال معية كمسسسة غري ريحية، و ي ظل اخارر غسلاجل تعمل

لب رات متعرددة كبقيرة املسسسرات      علرى  املسسسات غري الريحية التحدي املتمثل  ي التصدي خلطرر غسرل األمروال    تواله األموال حيث

 الغري ريحية.

ريحية السبب، جيب على املظامات غري ال هلذا تتمت  املظامات غري الريحية التقليدية مبستوى عاٍ ل من الثقة من قبل اجملتم  ككل 

 .اخلريية األموال احملتمل ومتويل اإلرهاب من خالل إساءة استخداو عمليات التربع غسل اختاذ االحتيارات الالزمة لتجظب

املرروظفال الخترراذ القرررارات الوقا يررة مررن   وييرر   رررورت يعيررة الرررب هررذا الرردليل التظايمرري ملسرراعدة اإلدارة العليررا باجلمعيررة   لررذل 

 واستظد الدليل على العديد من الوثا ق املرلعية من أهم ا: اإلرهاب،  ويلحماوالت غسل األموال ومت

 .التظفيذية وال حته هر٥/٢/١٤٣٩ وتاريخ(  ٢٠لظااو مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوو امللكي رقم )و/ 

 .التظفيذية وقواعده هر١٢/٢/١٤٣٩ وتاريخ(  ٢١ونااو مكافحة لرا م األرهاب ومتويله الصادر باملرسوو امللكي رقم )و/ 
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FATF

 ومتويل اإلرهاب: األموال بأفضل املمارسات التالية للمظامات غري الريحية ملكافحة غسل FATF توصي

 الداخلية القوية وإلراءات إدارة املخارر. الضوابط ات احلوكمة اجليدة واإلدارة املالية القوية، مبا  ي ذل ممارس ضمان. ١

 أو يصل علي ا أو تعمل عن كثب مع ا. ريحية الغري للمظامة األموال تقدو اليت واملظامات األفراد على الوالبة العظاية تظفيذ. ٢

 ي املعلومررات املتاحرة للجم ررور، مبررا  ي ذلرر    والبحررث  االختيررار معرايري  اسررتخداو خررالل مررن الشرري   أو املررودع مسعررة مررن التحقرق . ٣

 األمم املتحدة. وقوا م  قوا م العقوبات احمللية

املرانيال، مبرا  ي ذلر  املعلومرات التفصريلية       ومسرسوليات  توقعرات  لتوضريح  ممكًظرا  ذلر   يكرون  عظردما  مكتوبرة  اتفاقيرات   ي الدخول. ٤

 التدقيق والزيارات امليدانية.ومتطلبات اإلبالغ املظتام و األموال فيما يتعلق بتطبيق

 ي عمليرررات املسسسرررة، وتصرررميم تررردابري   أفضرررل بشررركل توال  رررا الررريت املخرررارر ف رررم  ي للمسررراعدة للمخرررارر داخلررري يليرررل إلرررراء. ٥

 الوالبة. والعظاية التخفيف املظاسبة من املخارر

لإليررادات واملصرروفات واملعرامالت املاليرة رروال       وكاملرة  كافيرة  املاليرة  بالسرجالت  واالحتفراظ  قويرة  ماليرة  وإلراءات ضوابط وض . ٦

 االستخداو الظ ا ي لألموال. ذل  العمليات مبا  ي

 الظحو املظشود.  على األموال تطبيق من والتأكد األموال ي  عظد بوضوح الربنامج أهداف يديد. ٧

 علي ا متاحة للجم ور. واحلاصلون  املانيون ب ا يقوو اليت باألنشطة املتعلقة املعلومات أن من التأكد. ٨ 

 إذا كان يظبغي قبول التربعات أو رفض ا. ما لتحديد معايري ووض  املمول أو املودع دخل مصادر عن اإلبالغ من التأكد. ٩

  .املضاربات على األس م 

  . املضاربة على أسعار األراضي والعقارات 

  .العقود 

  .املزادات واملظاقصات 

  .اهلدايا وبي  التحف الظادرة 

  .املالهي على اختالف أشكاهلا وألوان ا 

  .أنشطة الت ريب 

  .أنشطة السوق السوداء 

  .أنشطة الرشوة والفساد 
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  .العموالت 

  .االقرتاض من البظوك 

  .ي  أموال من املودعال وت ريب ا إىل اخلارج 

  .الدخل الظاتج عن الغش التجاري أو االجتار  ي السل  الفاسدة 

  .الدخل الظاتج عن تزييف الظقود 

  .الدخل الظاتج عن تزوير الشيكات املصرفية 

  .الدخل الظاتج عن الفساد السياسي واستخداو احلصانة 

  .الدخل الظاتج عن التسرت 

o  بالقرض املضمون.الغسل 

o .الغسل بواسطة االعتمادات املستظدية 

o .الغسل عن رريق التمويل واإليرادات 

o .الغسل من خالل أسواق املال 

o .الغسل من خالل التأمال 

o .أسلوب إنشاء الشركات الوهمية 

o .الغسل عن رريق الظزاعات القضا ية الوهمية 

o .الغسل بإنشاء مشروعات الوال ة 

o  والتوريدات الكبرية.الغسل  ي العقود 

o .الغسل بواسطة امل رلانات واالحتفاالت السياحية 

o .اجلمعيات واهليئات اخلريية غري املرخصة 

 ما يلي: وفق  تدابري العظاية الوالبة املشددة جتاه العمالء واليت يظبغي اختاذها كحد أدنى تشمل

بيانررات اهلويررة ومعلومررات امللكيررة للشررركات   ويررديث ثررل: املظصررب، حجررم األصررول،م العميررل عررن إضررافية معلومررات علررى احلصررول. ١

 بشكل دوري.

 ذل . بشأن إضافية معلومات على واحلصول وربيعت ا العمل عالقة من الغرض ف م. ٢

 .للعميل الثروة أو األموال مصدر عن معلومات على احلصول. ٣
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الريت يرتم إلرااهرا خرالل مردة قيراو عالقرة العمرل          العمليرات  ة عردد مررات التردقيق  ي   بزياد وذل  العمل عالقات بشأن الرقابة تعزيز. ٤

 . املخارر اليت يتم إلرااها م  ما تعرفه املظشأة عن العميل ونشاره ودرلة العمليات لضمان اتساق

 .مباشر بشكل املالية التحريات لوحدة ب ا املشتبه بالعملية تقرير إرسال. ١

 اإلبالغ املعتمد من قبل الوحدة، على أن لظموذج عن وافية وبيانات مستظدات من عظ ا املبلغ بالعملية يتعلق ما يي  توفري. ٢

 البالغ كحد أدنى على املعلومات اآلتية: يشتمل ذات العالقة وفقًا العملية

  واتف م هأمساء األشخاص املشتبه بتعامالت م ومعلومات عن عظاويظ م وأرقام. 

  .بيان بالعملية املشتبه ب ا وأرراف ا وظروف االكتشاف وحالت ا الراهظة 

  .يديد املبلغ حمل العملية املشتبه ب ا 

  .أسباب ودواعي االشتباه اليت استظد إلي ا املوظف املسئول عن اإلبالغ 

 أو االشتباه. بالتبليغ عظه املبلغ العميل يذير أو إخطار عدو املظشأة على جيب التبليغ لةحا  ي. ٣

رلب ا من وحدة التحريات املاليرة وذلر  خرالل عشررة      عظد البالغات عن تقاريرها احملددة املالية غري وامل ن األعمال مسسسات تقدو. ٤

 أن يشتمل الطلب على ما يلي: وميكن أياو من تاريخ الطلب

  .معلومات عن الطرف املبلغ عظه 

  .بيان باملعامالت التجارية أو املالية للمبلغ عظه أو األرراف ذات الصلة 

  .تقديم املربرات واملسشرات الدالة على الش  تتضمن املستظدات 

 عظد الطلب للج ات املختصة. أتاحته  م  ل ملدة عشر سظواتبالسج واالحتفاظ كتابتًا التحقيق نتا ج تسجيل جيب. ٥

 (ريال )عشرة األلف  ريال ١٠٬٠٠٠ من أكثر تكون نقدية مبالغ آية قبول عدو. ٦

 التحويل املباشر ......اخل(. –البي   نقاط –يظبغي استيفا  ا مبولب أي من املعامالت البظكية مثل )الشيكات  يحيث

أن يكرون  ي املسرتقبل شخصرا سياسريًا      احملتمرل  أو كران  أن سربق  احلقيقري  واملسرتفيد  اجلديرد  أو احلالي العميل كان إذا ما يديد. ١

 .للمخارر ممثاًل أنه حالياً  أو من

احلقيقيال احملرددين كأشرخاص سياسريال ممثلري      واملستفيدين العمالء أموال ثروة مصدر لتحديد املظاسبة التدابري اختاذ ضرورة. ٢

 للمخارر.
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أي اشررتباه يتبررادر بشررأن العمليررات الرريت يقرروو ب ررا   عررن مباشررر غررري أو مباشررر بشرركل العمررالء يررذير شررأنه مررن الررذي التصرررف جتظررب. ٣

 وامل ن غري املالية التأكد مما يلي: األعمال العميل وعلى مسسسات

  .القبول الشكلي للعمليات املشتبه ب ا وعدو رفض ا 

  التعليمات بشأن العمليات اليت جيرون ا. تطبيق جتظب عرض البدا ل للعمالء أو تقديم الظصيحة أو املشورة لتفادي 

  التحريات املالية. املرتبطة ب ا املرفوعة لوحدة واملعلومات احملافاة على سرية البالغات عن العمالء أو العمليات املشتبه ب ا 

 العمليات إىل إثارة الشكوك حوله. ربيعة عن لالستفسار اخلارلية األرراف م  أو بالعمالء االتصال إلراء يسدي أال. ٤

 .ذل  ونيو املراقبة أو املرالعة قيد معامالت م بأن العمالء إخطار عدو. ٥

 أو البيانات أو املعلومات. الوثا ق .يتعال مرالعة السجالت املولودة بصفة دورية، مبا يتضمن استمرار يديث ٦

العمررالء احلرراليال علررى أسررا  املخررارر      ليشررمل ميتررد لكظرره اجلديررد، للعميررل فقررط الوالبررة العظايررة إلررراءات تطبيررق يقتصررر ال. ٧

 احلساسة.

 نتا ج للمرالعة واالحتفاظ ب ا مبلف العميل. تلخيص تشمل مذكرة وإعداد األقل، على السظة  ي مرتال مرالعة إلراء يتعال. ٨

 بالعميل. عرف الذي الكيان أو الشخص موثوقية لقيا  خطري انيراف أي  ي التحقق يتعال. ٩

 

 .املعلومات تقديم  ي الرتدد. ١

 .االلتزاو مبتطلبات املتزايد واالهتماو األسئلة كثرة.٢

 .مضللة أو مغلورة معلومات تقديم. ٣

  ي عمل إرهابي أو ذو صلة جب ة إرهابية. املتربع تورط  ي االشتباه. ٤

 .إرهابية جل ة كوال ة يعمل املتربع أن  ي االشتباه. ٥

 .ويويل ا األموال نقل  ي ناامية غري آليات استخداو. ٦

 .نقل ا أو األموال جلم  اجلمعية حسابات غري حسابات استخداو. ٧

 اجلمعية. أنشطة قا مة  ي ب ا املصرح األنشطة غري أنشطة متويل. ٨

 .واإلدارية املالية باإللراءات وااللتزاو احلوكمة ضعف. ٩
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 تظاقضات  ي احلسابات. وولود اجل ة تعدها اليت الرقابية والتقارير اخلتامية احلسابات انتااو عدو. ١٠

 .سالمت ا من والتأكد متابعت ا صعوبة إىل يسدي بشكل املالية العمليات هيكلة. ١١

 كشرط لتربعاته واليت قد تكون مغرية. التوزي  احلصول على تفويض من اجلمعية للقياو بعملية املتربع حماولة. ١٢

 اجلمعية. مرافق  ي إخفا  ا مت اإلرهابية اجلماعات نشاط م  تتفق إلرامية ممارسات. ١٣

 .واألعضاء األنشطة بعض عن اإلفصاح عدو. ١٤

 أين تظت ي أمواهلا. عن ومقظعة كافية معلومات تقديم عن اجلمعية عجز. ١٥

 .مزورة مستظدات استخداو. ١٦

 .إرهابية مبظامات اجلمعية  ي أعضاء ارتباط عن معلومات ولود. ١٧

 .املشاري  حجم م  يتظاسب ال اجلمعية إنفاق. ١٨

 .مواردها مصادر توضيح  ي اجلمعية فشل. ١٩

 .مظ ا املطلوبة القانونية باملتطلبات الوفاء تفادي. ٢٠

 . ضرورة بدون للدف  معقدة شبكة. ٢١

 

 :القانونيال احملاسبال حالة. ١

اإلرهرراب بشركل أساسري  ي إمكانيررة    ومتويرل   املخرارر املرتبطرة باحملاسرربال القرانونيال كم ظرة مسرتقلة  ي  ررال غسرل األمروال        تتمثرل 

 القانونيال ا، لذا فإنه جيب على احملاسبالاحلقيقيال من العمليات اليت تتم من خالهل املستفيدين استغالل هذه امل ظة  ي إخفاء هوية

باإلعداد لعمليات مالية أو يظفرذون عمليرات ماليرة     يقومون  االلتزاو بتطبيق أحكاو نااو مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب عظدما

 التالية: األنشطة لصاحل عمال  م تتعلق بأحد

  .شراء وبي  العقارات 

  .إدارة أموال العمالء وأوراق م املالية أو أية أصول أخرى هلم 

  املالية. باألوراق إدارة احلسابات املصرفية أو حسابات التوفري أو احلسابات اخلاصة 

  .تظايم املساهمة  ي إنشاء وتشغيل وإدارة املسسسات 
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  الكيانات التجارية. وبي  شراءإنشاء وتشغيل وإدارة األشخاص االعتبارية أو الرتتيبات القانونية و 

 :العقار حالة. ٢

القا مة على التعامل الظقدي، وميكن أن يتم  اجملتمعات يعد أسلوب غسل األموال من خالل القطاع العقاري أسلوًبا تقليدًيا خاصة  ي 

 القطاع. هذا عن رريق عدة صور تتضمن  ي رريقة وربيعة عمليات البي  والشراء  ي العقارات  غسل األموال من خالل

 الظقصان. أو السوق أو أسعار العقارات املماثلة  ي ذات املظطقة، سواً ء بالزيادة بأسعار إرالًق تتظاسب ال بقيمة عقار بي  أو شراء. ١

مررا هررو معلرروو عظرره أو الشرر   ي إعرراز هررذه العمليررات   حسررب عقررارات ال تتظاسررب أسررعارها مرر  القرردرة املعتررادة للمشرررتي  شررراء تكرررار. ٢

 .آخرين حلساب أشخاص

 أن يتم تسجيله باسم شركة ميلك ا العميل. على عا لي كمظزل( الشخصي لالستعمال) اخصص عقار بشراء العميل قياو. ٣

كربرية فيره ويحيرث يقروو العميرل بردف  قيمرة إعرادة          يسريظات  إلرراء  أو شررااه  يظروي  الرذي  للعقار تصميم إعادة بطلب العميل قياو. ٤

 التحسيظات نقدًا، لغايات بي  العقار بقيمة إضافية. إلراء  التصميم أو كلفة

 قيمة العربون من خالل شي . واسرتلاع الشراء عملية إمتاو رفضه ثم ومن نقدًا العربون قيمة بدف  العميل قياو. ٥

شرخص ثالرث ال تربطره بره عالقرة واضرحة أو حمرل         عرن   صرادر  شري   مبولرب  العقرار  لشرراء  الالزو العربون قيمة بدف  العميل قياو. ٦

 أو فروعه. أصوله شب ة أو من غري

 الشراء أو العملية اليت يرغب بإمتام ا. عملية  إمتاو قبل اإلنشا ية حالته من والتأكد العقار مبعايظة العميل اهتماو عدو. ٧

خبصروص موقع را وحالت را وتكراليف إصرالح ا وغرري        اهتمراو  أي يبردي  وال قصررية،  مردة   ي العقارات من عدد بشراء العميل يقوو أن. ٨

 ذل .

 .بالثمن االهتماو دون له مملوكة عقارات ببي  العميل قياو. ٩

 .العقار هن باسم شخص آخر إلخفاء ملكيةالر أو املمتلكات بتسجيل العميل قياو. ١٠

علررى إعرادة فرررق القيمرة للعميررل خررارج    املشرررتي مر   االتفرراق يرتم  أن علررى احلقيقيرة،  قيمترره مررن برأعلى  العقررار بشرراء  العميررل قيراو . ١١

 الدوا ر الرمسية.

 ميل ببي  عقار بعد شراءه مباشرة بسعر أقل من سعر الشراء.الع يقوو أن. ١٢ 

 عالية. اخاررة ذات دول مصدرها أموال من املشرتى العقار مثن بدف  العميل قياو. ١٣
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 عالية. اخارر ذات دول اىل العقار مثن يويل العقاري املكتب من بالطلب العميل قياو. ١٤

 ومن ثم إعادة البي  واملبادلة واملقايضة بالشراء  موعة من العقارات وذل  ختص معقدة عمليات بإلراء العميل قياو. ١٥

 

 اعتماد جملس االدارة

 االحتد (   ( املنعقتدة 1إلدارة جبلستت  رمت)    يف اجتماع جملس ا  التنظيمي هذا الدليلمت اعتماد ** 
 .م 31/1/2021املوافق 
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