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  ممدمة : ممدمة : 

  شهدت السنوات األخٌرة تطورات لها انعكاسات كبٌرة على القطاع المالً والتً تضمنت جهودا  شهدت السنوات األخٌرة تطورات لها انعكاسات كبٌرة على القطاع المالً والتً تضمنت جهودا  

وفٌملا وفٌملا ،،وال والقضاء على نشاطات تموٌلل اررالا  وال والقضاء على نشاطات تموٌلل اررالا  ل األمل األمشاملة ومنسقة فً مجال مكافحة ؼسشاملة ومنسقة فً مجال مكافحة ؼس

تطورات الدولٌلة والتلً تطورات الدولٌلة والتلً ملكة العربٌة السعودٌة استجابة للملكة العربٌة السعودٌة استجابة للٌلً المبادرات التً اتخذتها حكومة المٌلً المبادرات التً اتخذتها حكومة الم

  ::إجرائٌةإجرائٌةمنت تدابٌر تشرٌعٌة ومنت تدابٌر تشرٌعٌة وتضتض

  ًتشللارا المملكللة العربٌللة السللعودٌة كعضللو فللً فرٌلل  العمللل المللالًتشللارا المملكللة العربٌللة السللعودٌة كعضللو فللً فرٌلل  العمللل المللال  ((FFAATTFF))   مللخ خلل ل مللخ خلل ل

  ..حضر اجتماعات اذا الفرٌ  بانتظام حضر اجتماعات اذا الفرٌ  بانتظام لخلٌجً وتلخلٌجً وتعضوٌة مجلس التعاوخ اعضوٌة مجلس التعاوخ ا

   تشارا المملكة العربٌة السعودٌة كعضو فلً فرٌل  العملل الملالً للشلرس األوسلط وشلمال تشارا المملكة العربٌة السعودٌة كعضو فلً فرٌل  العملل الملالً للشلرس األوسلط وشلمال
  ( وتحضر اجتماعات اذا الفرٌ  بانتظام .( وتحضر اجتماعات اذا الفرٌ  بانتظام .MMEENNAA  FFAATTFFأفرٌقٌا )أفرٌقٌا )

  م لمكافحللة اجتجللار ؼٌللر المشللروع فللً م لمكافحللة اجتجللار ؼٌللر المشللروع فللً 88118811تفا ٌللة فٌٌنللا لعللام تفا ٌللة فٌٌنللا لعللام المملكللة علللى االمملكللة علللى ا  صللاد تصللاد ت

  ت والمؤثرات العقلٌة .ت والمؤثرات العقلٌة .المخدراالمخدرا

  م .م .88818881المملكة على اجتفا ٌة العربٌة لمكافحة ارراا  لعام المملكة على اجتفا ٌة العربٌة لمكافحة ارراا  لعام   صاد تصاد ت  

  م .م .88888888ارس مً لمكافحة ارراا  لعام ارس مً لمكافحة ارراا  لعام المملكة على معاادة منظمة المؤتمر المملكة على معاادة منظمة المؤتمر   صاد تصاد ت  

   تموٌل النشاطات ارراابٌة تموٌل النشاطات ارراابٌة مكافحة مكافحة تعلقة بتعلقة بمتطلبات  رارات مجلس األمخ الم  متطلبات  رارات مجلس األمخ الم  طبقت المملكة طبقت المملكة

  ( .( .85128512--85118511--81818181--81118111--81218121--81118111--86218621) )   م م ذات األر اذات األر ا

  ٌللة الدولٌللة لقمللل تموٌللل ارراللا  ) للرار مجلللس األمللخ ر للم  ٌللة الدولٌللة لقمللل تموٌللل ارراللا  ) للرار مجلللس األمللخ ر للم المملكللة علللى اجتفاالمملكللة علللى اجتفا  صللاد تصللاد ت 

81118111. ). )  

  /وتللارٌ  وتللارٌ    1818أصللدرت المملكللة نظللـام مكللـافحة ؼسللـل األمللوال بالمرسللوم الملكللً ر للم م/أصللدرت المملكللة نظللـام مكللـافحة ؼسللـل األمللوال بالمرسللوم الملكللً ر للم م

ـ ، وصدرت 85658565//22//6161 ـ ، وصدرت ا وحدة وحدة   تتأأاذا النظام أنشاذا النظام أنش  ال ئحة التنفٌذٌة لهذا النظام وبموج ال ئحة التنفٌذٌة لهذا النظام وبموج ا

  ..  التحرٌات المالٌة بالمملكة العربٌة السعودٌةالتحرٌات المالٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة
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  وحدة التحرٌات المالٌةوحدة التحرٌات المالٌة

مخ مسئولٌاتها تلقً الب ؼات وتحلٌلها وإعداد التقارٌر عخ مخ مسئولٌاتها تلقً الب ؼات وتحلٌلها وإعداد التقارٌر عخ وو  وحدة التحرٌات المالٌةوحدة التحرٌات المالٌة  تتأأنشنشأ  أ  

المعللام ت المشللبواة فللً جمٌللل المؤسسللات المالٌللة وؼٌللر المالٌللة و للد تضللمنت ال ئحللة المعللام ت المشللبواة فللً جمٌللل المؤسسللات المالٌللة وؼٌللر المالٌللة و للد تضللمنت ال ئحللة 

  وفقا  لما ٌلً:وفقا  لما ٌلً:اختصاصاتها اختصاصاتها   مخ نظام مكافحة ؼسل األموالمخ نظام مكافحة ؼسل األموال  فٌذٌة للمادة الحادٌة عشرفٌذٌة للمادة الحادٌة عشرالتنالتن
  

تلقً الب ؼات الواردة مخ المؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة والجهات الحكومٌة األخلر  تلقً الب ؼات الواردة مخ المؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة والجهات الحكومٌة األخلر    --أأ  
  واألفراد عخ العملٌات التً ٌشتبه فً أنها جرٌمة ؼسل أموال .واألفراد عخ العملٌات التً ٌشتبه فً أنها جرٌمة ؼسل أموال .

والمعلومللات الخاصللة بؽسللل األمللوال وٌللتم والمعلومللات الخاصللة بؽسللل األمللوال وٌللتم   زود بكافللة الب ؼللاتزود بكافللة الب ؼللات اعللدة بٌانللات ت لل اعللدة بٌانللات ت لل  إنشللاء  إنشللاء    --بب  
  ..  ها للسلطات ذات الع  ةها للسلطات ذات الع  ةتاحت  تاحت  ها وإ  ها وإ  تحدٌث اذه القاعدة تباعا  مل المحافظة على سرٌتتحدٌث اذه القاعدة تباعا  مل المحافظة على سرٌت

إجلراءات بصلدد إجلراءات بصلدد طل  وتبادل المعلومات مل الجهات ذات الع  ة واتخاذ ما ٌللزم ملخ طل  وتبادل المعلومات مل الجهات ذات الع  ة واتخاذ ما ٌللزم ملخ     --جج  
  ..مكافحة ؼسل األموالمكافحة ؼسل األموال

لٌة األخر  فٌما ٌتعل  بمكافحة ؼسل لٌة األخر  فٌما ٌتعل  بمكافحة ؼسل طل  وتبادل المعلومات مل وحدات التحرٌات الماطل  وتبادل المعلومات مل وحدات التحرٌات الما  --دد  
  األموال .األموال .

إعداد النماذج التً تستخدم فً إب غ المؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة عخ العملٌات التً إعداد النماذج التً تستخدم فً إب غ المؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة عخ العملٌات التً   --هـهـ  
عٌنهللا علللى القٌللام بأعمللال جمللل عٌنهللا علللى القٌللام بأعمللال جمللل تشللتمل علللى بٌانللات ت  تشللتمل علللى بٌانللات ت  ووٌشللتبه فللً أنهللا ؼسللل أمللوال ، ٌشللتبه فللً أنهللا ؼسللل أمللوال ، 

  حدٌثها إذا ا تضى األمر .حدٌثها إذا ا تضى األمر .المعلومات والتحلٌل والتحري والتسجٌل فً  اعدة البٌانات وتالمعلومات والتحلٌل والتحري والتسجٌل فً  اعدة البٌانات وت
القٌام بجمل المعلومات عخ ما ٌرد إلٌها مخ ب ؼات بشأخ العملٌات التً ٌشتبه فً أنهلا القٌام بجمل المعلومات عخ ما ٌرد إلٌها مخ ب ؼات بشأخ العملٌات التً ٌشتبه فً أنهلا   --وو  

وللوحللدة اجسللتعانة بمللخ تللراه مللخ الخبللراء والمختصللٌخ مللخ وللوحللدة اجسللتعانة بمللخ تللراه مللخ الخبللراء والمختصللٌخ مللخ ، ، ؼسللل لومللوال وتحلٌلهللا ؼسللل لومللوال وتحلٌلهللا 
  الجهات ذات الع  ة .الجهات ذات الع  ة .

أخ تطل  ذلا ملخ الجهلات أخ تطل  ذلا ملخ الجهلات   تقوم وحدة التحرٌات المالٌة بالبحث والتحري المٌدانً ولهاتقوم وحدة التحرٌات المالٌة بالبحث والتحري المٌدانً ولها  --زز  
األمنٌللة بالبحللث والتحللري بقطاعللات وزارة الداخلٌللة وعنللد  ٌللام الللدجئل الكافٌللة بللأخ األمنٌللة بالبحللث والتحللري بقطاعللات وزارة الداخلٌللة وعنللد  ٌللام الللدجئل الكافٌللة بللأخ 
العملٌات اللواردة فلً اللب غ لهلا ع  لة بؽسلل األملوال تقلوم بلحالتهلا للجهلة المختصلة العملٌات اللواردة فلً اللب غ لهلا ع  لة بؽسلل األملوال تقلوم بلحالتهلا للجهلة المختصلة 
بالتحقٌ  مل إعداد تقرٌر مفصل ٌتضمخ بٌانات كافٌة عخ الجرٌمة التلً  املت اللدجئل بالتحقٌ  مل إعداد تقرٌر مفصل ٌتضمخ بٌانات كافٌة عخ الجرٌمة التلً  املت اللدجئل 

ى ارتكبها وعخ مرتكبٌها ومااٌة اذه الدجئل مشفوعا  بالرأي ومرف  به كافة الوثائ  ى ارتكبها وعخ مرتكبٌها ومااٌة اذه الدجئل مشفوعا  بالرأي ومرف  به كافة الوثائ  علعل
  والمستندات والمعلومات ذات الصلة .والمستندات والمعلومات ذات الصلة .

القٌلام بلالحجز التحفظلً عللى األملوال والممتلكلات والوسلائط القٌلام بلالحجز التحفظلً عللى األملوال والممتلكلات والوسلائط   النٌابلة العاملةالنٌابلة العاملةالطل  مخ الطل  مخ   --حح  
  المرتبطة بجرٌمة ؼسل األموال .المرتبطة بجرٌمة ؼسل األموال .

على على   اتاتل بشأنها عخ عدم  ٌام الدجئل أو الشبهل بشأنها عخ عدم  ٌام الدجئل أو الشبهالتصرؾ فً الب ؼات التً ٌسفر التحلٌالتصرؾ فً الب ؼات التً ٌسفر التحلٌ  --طط  
  ارتكا  أي مخ األفعال المنصوص علٌها فً المادة الثانٌة مخ النظام .ارتكا  أي مخ األفعال المنصوص علٌها فً المادة الثانٌة مخ النظام .

التنسٌ  مل الجهات الر ابٌة على المؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة لتهٌئة الوسائل الكفٌلة التنسٌ  مل الجهات الر ابٌة على المؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة لتهٌئة الوسائل الكفٌلة   --يي  
قررة لمكافحة ؼسل قررة لمكافحة ؼسل بالتحق  مخ التزام تلا المؤسسات باألنظمة واللوائح والتعلٌمات المبالتحق  مخ التزام تلا المؤسسات باألنظمة واللوائح والتعلٌمات الم

  األموال .األموال .
المشاركة فلً إعلداد بلرامو توعوٌلة بشلأخ مكافحلة ؼسلل األملوال بالتنسلٌ  ملل اللجنلة المشاركة فلً إعلداد بلرامو توعوٌلة بشلأخ مكافحلة ؼسلل األملوال بالتنسلٌ  ملل اللجنلة   --نن  

  الدائمة لمكافحة ؼسل األموال .الدائمة لمكافحة ؼسل األموال .
رفلللل التوصلللٌات ال زملللة للجنلللة الدائملللة لمكافحلللة ؼسلللل األملللوال حلللول الصلللعوبات رفلللل التوصلللٌات ال زملللة للجنلللة الدائملللة لمكافحلللة ؼسلللل األملللوال حلللول الصلللعوبات   --لل  

  والمقترحات فً مجال مكافحة ؼسل األموال .والمقترحات فً مجال مكافحة ؼسل األموال .
ات المالٌة الدخول فً مذكرات تفاام مل وحلدات التحرٌلات المالٌلة ات المالٌة الدخول فً مذكرات تفاام مل وحلدات التحرٌلات المالٌلة ٌجوز لوحدة التحرٌٌجوز لوحدة التحرٌ  --مم  

  األخر  وفقا  لونظمة وارجراءات المرعٌة .األخر  وفقا  لونظمة وارجراءات المرعٌة .
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  الهدؾ من الدلٌل :الهدؾ من الدلٌل :

  ؼٌللر المالٌللة لمكافحللة ؼسللل األمللوال وتموٌللل ؼٌللر المالٌللة لمكافحللة ؼسللل األمللوال وتموٌللل أدوات تسللاعد المؤسسللات المالٌللة وأدوات تسللاعد المؤسسللات المالٌللة و  وجللودوجللود

  ..  ارراـا ارراـا 

  علٌله بقلرار مجللس اللوزراء ر لم   علٌله بقلرار مجللس اللوزراء ر لم اجلتزام بما ورد بنظـام مكـافحة ؼسـل األموال الموافلاجلتزام بما ورد بنظـام مكـافحة ؼسـل األموال الموافل  

وتللارٌ  وتللارٌ    1818اللـ والمصللادس علٌلله بالمرسللوم الملكللً ر للم م/اللـ والمصللادس علٌلله بالمرسللوم الملكللً ر للم م/85658565//1122//6161وتللارٌ  وتللارٌ    821821

اـ ، وال ئحة التنفٌذٌة للنظام الصادرة بتعمٌم صاح  السمو الملكً وزٌر اـ ، وال ئحة التنفٌذٌة للنظام الصادرة بتعمٌم صاح  السمو الملكً وزٌر 85658565//1122//6161

  اـ .اـ .85628562//1111//1188ش وتارٌ  ش وتارٌ  66//5218852188//8888الداخلٌة ر م الداخلٌة ر م 

  المالٌة كمركز وطنً لقواعد المعلومات لتلقً وتحلٌل المالٌة كمركز وطنً لقواعد المعلومات لتلقً وتحلٌل   توضٌح وإبراز دور وحدة التحرٌاتتوضٌح وإبراز دور وحدة التحرٌات

  وتوجٌه تقارٌر العملٌات المشبواة فً مجال مكافحة ؼسل األموال وتموٌل ارراا  .وتوجٌه تقارٌر العملٌات المشبواة فً مجال مكافحة ؼسل األموال وتموٌل ارراا  .

   علخ مكافحلة ؼسلل األملوال وتموٌلل علخ مكافحلة ؼسلل األملوال وتموٌلل توعٌة العلاملٌخ فلً المؤسسلات المالٌلة وؼٌلر المالٌلة توعٌة العلاملٌخ فلً المؤسسلات المالٌلة وؼٌلر المالٌلة

  ارراا .ارراا .
  
  األموال :األموال :  ؼسلؼسل

ه ٌقصد مخ ورائه إخفاء أو تموٌه أصل حقٌقة أموال مكتسلبة ه ٌقصد مخ ورائه إخفاء أو تموٌه أصل حقٌقة أموال مكتسلبة ارتكا  أي فعل أو الشروع فٌارتكا  أي فعل أو الشروع فٌ  اواو

محاولللة رضللفاء محاولللة رضللفاء   خ فللا  للشللرع أو النظللام وجعلهللا تبللدو كأنهللا مشللروعة المصللدر ، واللو بللذلاخ فللا  للشللرع أو النظللام وجعلهللا تبللدو كأنهللا مشللروعة المصللدر ، واللو بللذلا

فلً فلً   المشروعٌة عللى األملوال المتأتٌلة ملخ األنشلطة ارجرامٌلة أو ؼٌلر النظامٌلة وفقلا  لملا وردالمشروعٌة عللى األملوال المتأتٌلة ملخ األنشلطة ارجرامٌلة أو ؼٌلر النظامٌلة وفقلا  لملا ورد

ام مكافحة ؼسل األموال، كما أعتبلر نظلام مكافحلة ؼسلل ام مكافحة ؼسل األموال، كما أعتبلر نظلام مكافحلة ؼسلل ( مخ ال ئحة التنفٌذٌة لنظ( مخ ال ئحة التنفٌذٌة لنظ11//66المادة )المادة )

تموٌل ارراا  واألعمال ارراابٌة والمنظمات ارراابٌة ضمخ جرٌمة ؼسل األموال تموٌل ارراا  واألعمال ارراابٌة والمنظمات ارراابٌة ضمخ جرٌمة ؼسل األموال وواألموال األموال 

  ..األموال متأتٌة مخ مصادر مشروعةاألموال متأتٌة مخ مصادر مشروعة  وإخ كانتوإخ كانت
  مراحل عملٌة ؼسل األموال:مراحل عملٌة ؼسل األموال:

  ارٌداع ارٌداع   ((88

  التؽطٌة التؽطٌة   ((66

  الدمو الدمو   ((11

  اإلٌداعاإلٌداع  ((11

لمبلػ نقدي أو أموال تم الحصول علٌها بطرٌقة ؼٌلر لمبلػ نقدي أو أموال تم الحصول علٌها بطرٌقة ؼٌلر خال الفعلً خال الفعلً خ عملٌة ارٌداع اردخ عملٌة ارٌداع اردتتضمتتضم

ملخ خل ل ملخ خل ل   وتتم الذه العملٌلةوتتم الذه العملٌلة، ، المؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌةالمؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌةإلى إلى   أو ؼٌر نظامٌةأو ؼٌر نظامٌة  مشروعةمشروعة

علخ طرٌل  علخ طرٌل  اسلتخدام تلداول العمل ت األجنبٌلة، واسلتخدام تلداول العمل ت األجنبٌلة، وووة وشراء أدوات مالٌة نقدا، ة وشراء أدوات مالٌة نقدا، إٌداعات نقدٌإٌداعات نقدٌ

خ، وشلراء اللذا  والمجلوارات والمعلادخ الثمٌنلة خ، وشلراء اللذا  والمجلوارات والمعلادخ الثمٌنلة وعملٌات التأمٌوعملٌات التأمٌ  سطاء األوراس المالٌة،سطاء األوراس المالٌة،وو

  ..والعقارات والسٌارات والسلل األخر  والعقارات والسٌارات والسلل األخر  

  

  

  التؽطٌة التؽطٌة   ((22

علدد ملخ علدد ملخ   فً اذه المرحلة، ٌسعى المشتبه بله إللى فصلل األملوال علخ مصلدراا ملخ خل لفً اذه المرحلة، ٌسعى المشتبه بله إللى فصلل األملوال علخ مصلدراا ملخ خل ل

تتضمخ عملٌات شراء وإلؽاء، أو تنازل مبكر  عخ العوائد السنوٌة تتضمخ عملٌات شراء وإلؽاء، أو تنازل مبكر  عخ العوائد السنوٌة عقدة، والتً عقدة، والتً العملٌات الم  العملٌات الم  

أو أو   أو  للروب بضلماخ  لروب أخللر أو  للروب بضلماخ  لروب أخللر   تبلدو بعٌللدة علخ الر ابلةتبلدو بعٌللدة علخ الر ابلةفتلرة اجنتقالٌللة التلً فتلرة اجنتقالٌللة التلً أثنلاء الأثنلاء ال
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حواجت بر ٌة أو كمٌة مخ اجعتمادات المسلتندٌة المزٌفلة، أو خطلط اسلتثمارٌة أو تجارٌلة حواجت بر ٌة أو كمٌة مخ اجعتمادات المسلتندٌة المزٌفلة، أو خطلط اسلتثمارٌة أو تجارٌلة 

وامٌة، أو وضل ودٌعة ضخمة تتألؾ مخ عدة ودائل أصؽر فً موا لل مختلفلة، وكلل ذللا وامٌة، أو وضل ودٌعة ضخمة تتألؾ مخ عدة ودائل أصؽر فً موا لل مختلفلة، وكلل ذللا 

  مشروعة أو ؼٌر النظامٌةمشروعة أو ؼٌر النظامٌةتبل إٌرادات األنشطة ؼٌر التبل إٌرادات األنشطة ؼٌر البهدؾ تضلٌل التد ٌ  وجعل عملٌة تبهدؾ تضلٌل التد ٌ  وجعل عملٌة ت

  ..النظامالنظامصعبة على مسئولً تنفٌذ صعبة على مسئولً تنفٌذ 

  الدمج الدمج   ((33

وٌتم وٌتم   ؼاسل األموال،ؼاسل األموال،  المشتبه بهالمشتبه بهشروعا لثروة شروعا لثروة فً مرحلة الدمو اذه، ٌتم توفٌر تفسٌر ٌبدو مفً مرحلة الدمو اذه، ٌتم توفٌر تفسٌر ٌبدو م

، ، أصللول أو سلللل تجارٌللة أو أوراس مالٌللةأصللول أو سلللل تجارٌللة أو أوراس مالٌللةذلللا مللخ خلل ل بللرامو متنوعللة مثللل مشللترٌات ذلللا مللخ خلل ل بللرامو متنوعللة مثللل مشللترٌات 

أو اسلتثمارات فللً أو اسلتثمارات فللً   تعمللل كواجهلة لله، أو شللركات تتمتلل بحماٌلة  انونٌللةتعمللل كواجهلة لله، أو شللركات تتمتلل بحماٌلة  انونٌللةشلركات اسلمٌة  شلركات اسلمٌة  وو

أوراس مالٌة أو فً أعمال فنٌة وؼٌراا، وذلا بطرٌقة تسمح بلعادة األموال وكأنها مكاس  أوراس مالٌة أو فً أعمال فنٌة وؼٌراا، وذلا بطرٌقة تسمح بلعادة األموال وكأنها مكاس  

مشروعة، ثم تصبح جزءا  مخ األموال النظامٌة األخر  فً اج تصاد ٌصع  معها التفرٌ  مشروعة، ثم تصبح جزءا  مخ األموال النظامٌة األخر  فً اج تصاد ٌصع  معها التفرٌ  

  مشروعة.مشروعة.الال  بٌخ األموال المشروعة واألموال ؼٌربٌخ األموال المشروعة واألموال ؼٌر

  تموٌل اإلرهاب: تموٌل اإلرهاب: 

وفقا  لما وفقا  لما تموٌل ارراا  واألعمال ارراابٌة والمنظمات ارراابٌة مخ جرائم ؼسل األموال تموٌل ارراا  واألعمال ارراابٌة والمنظمات ارراابٌة مخ جرائم ؼسل األموال 

و لد و لد ملخ أملوال مشلروعة، ملخ أملوال مشلروعة،   تموٌلل اررالا تموٌلل اررالا   تىتىخ تلأ  خ تلأ  ورد فً نظام مكافحة ؼسل األموال وإورد فً نظام مكافحة ؼسل األموال وإ

عنلد عنلد مالٌلة مالٌلة الالر ر ؼٌلؼٌل  مالٌلة أومالٌلة أوالمؤسسلات الالمؤسسلات ال  ألزم نظام مكافحة ؼسل األملوال وجئحتله التنفٌذٌلةألزم نظام مكافحة ؼسل األملوال وجئحتله التنفٌذٌلة

جعتقاد بوجود شخص أو مؤسسة تجارٌلة تقلوم بلأي طرٌقلة بشلكل مباشلر أو ؼٌلر مباشلر جعتقاد بوجود شخص أو مؤسسة تجارٌلة تقلوم بلأي طرٌقلة بشلكل مباشلر أو ؼٌلر مباشلر اا

  بتزوٌد أو جمل األموال وبعلم منها أخ تلا األموال سوؾ تستخدم ألؼراب ؼٌر مشلروعةبتزوٌد أو جمل األموال وبعلم منها أخ تلا األموال سوؾ تستخدم ألؼراب ؼٌر مشلروعة

  ..أخ تقوم بلب غ وحدة التحرٌات المالٌةأخ تقوم بلب غ وحدة التحرٌات المالٌة

  

  ::  وتموٌل اإلرهابوتموٌل اإلرهاب  ؼسل األموالؼسل األموالواتجاهات واتجاهات أسالٌب أسالٌب 

التجزئة، أي تقسٌم المبالػ الكبٌرة إلى مبالػ التجزئة، أي تقسٌم المبالػ الكبٌرة إلى مبالػ أسالٌ  مختلفة منها أسالٌ  مختلفة منها ٌات ؼسل األموال بٌات ؼسل األموال بم عملم عملتتتت

اذا األسلو  فً عملٌات المتلاجرة اذا األسلو  فً عملٌات المتلاجرة   استخداماستخدامأو أو أو تنفٌذ عملٌات شراء أو تنفٌذ عملٌات شراء   أصؽر ٌمكخ إٌداعهاأصؽر ٌمكخ إٌداعها

  ة.ة.ههدوخ إثارة أي شبدوخ إثارة أي شبباألسهم والسندات أو عملٌات التأمٌخ باألسهم والسندات أو عملٌات التأمٌخ 

ملخ  بلل ؼاسللً ملخ  بلل ؼاسللً   اسلتخداما  اسلتخداما  سلالٌ  سلالٌ  بلر أكثلر األبلر أكثلر األارلكترونٌلة التلً تعتارلكترونٌلة التلً تعت  تعلام تتعلام تواناا أٌضا الواناا أٌضا ال

شللراء األدوات النقدٌللة )كالشللٌكات شللراء األدوات النقدٌللة )كالشللٌكات وو  ،،األخللر  الحللواجت المالٌللةاألخللر  الحللواجت المالٌللة  سللالٌ سللالٌ األاأل  مللخمللخاألمللوال، واألمللوال، و

الصرؾ اآللً أو إٌداع األموال مخ خل ل الصرؾ اآللً أو إٌداع األموال مخ خل ل   أجهزةأجهزةالمصرفٌة والسٌاحٌة( وارٌداع مخ خ ل المصرفٌة والسٌاحٌة( وارٌداع مخ خ ل 

مخ موظفً المؤسسلات مخ موظفً المؤسسلات   ٌجدٌجد  أخأخ  األموال اواألموال او  سلسلااؼؼشركات وامٌة، ومما ٌسهل كثٌرا  مهمة شركات وامٌة، ومما ٌسهل كثٌرا  مهمة 

وتصللدر الجهللات ارشللرافٌة وتصللدر الجهللات ارشللرافٌة   مللخ ٌتواطللأ معلله سللواء طوعللا أو كراللامللخ ٌتواطللأ معلله سللواء طوعللا أو كراللاالمالٌللة وؼٌللر المالٌللة المالٌللة وؼٌللر المالٌللة 

لمكافحة عملٌلات ؼسلل األملوال وتموٌلل اررالا  منهلا ) وزارة لمكافحة عملٌلات ؼسلل األملوال وتموٌلل اررالا  منهلا ) وزارة   استرشادٌةاسترشادٌةوالر ابٌة أدلة والر ابٌة أدلة 

وٌقلوم فرٌل  وٌقلوم فرٌل    اٌئلة السلوس المالٌلة (اٌئلة السلوس المالٌلة (  --مؤسسة النقلد العربلً السلعودي مؤسسة النقلد العربلً السلعودي   --التجارة والصناعة التجارة والصناعة 

بلصدار وثٌقة سلنوٌة تتعلل  بأسلالٌ  ؼسلل األملوال، والتلً ٌجل  بلصدار وثٌقة سلنوٌة تتعلل  بأسلالٌ  ؼسلل األملوال، والتلً ٌجل  ( ( FFAATTFF))لعمل المالً لعمل المالً اا

  اجط ع علٌها وتحدٌث معلوماتهم وأنظمتهم وفقا لها.اجط ع علٌها وتحدٌث معلوماتهم وأنظمتهم وفقا لها.  تلا المؤسساتتلا المؤسساتعلى على 
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  ومن األمثلة على تلن األسالٌب ما ٌلً:ومن األمثلة على تلن األسالٌب ما ٌلً:

  الؽسل بالمرض المضمون:الؽسل بالمرض المضمون:  --11

الللدول ذات األنظمللة الضللعٌفة الللدول ذات األنظمللة الضللعٌفة   حللد حللد ررفللً بنللا فللً بنللا   مللراد ؼسلللهامللراد ؼسلللها ٌلام الؽاسللل بلٌللداع األمللوال ال ٌلام الؽاسللل بلٌللداع األمللوال ال

ات فٌعمل على إنشاء مشلروع فٌهلا ات فٌعمل على إنشاء مشلروع فٌهلا ٌقوم فً دولة أخر  لدٌها تشرٌعٌقوم فً دولة أخر  لدٌها تشرٌعاألموال األموال   ولتحرٌا تلاولتحرٌا تلا

خطا  ضماخ ؼٌر مشروط مخ البنا خطا  ضماخ ؼٌر مشروط مخ البنا   ٌقترب لتموٌله مخ أحد البنوا بضماخ ٌكوخ عادة  ٌقترب لتموٌله مخ أحد البنوا بضماخ ٌكوخ عادة  وو

 ٌسلدد  ٌسلدد والتً تكوخ ؼطاء للضماخ وٌتم تنفٌذ القرب وجوالتً تكوخ ؼطاء للضماخ وٌتم تنفٌذ القرب وج  مراد ؼسلهامراد ؼسلهاالمودعة فٌه األموال الالمودعة فٌه األموال ال

المقترب  ٌمته فٌقوم البنا المقرب بمصادرة الضماخ عخ طرٌ  استرداد أموال القرب المقترب  ٌمته فٌقوم البنا المقرب بمصادرة الضماخ عخ طرٌ  استرداد أموال القرب 

  مخ البنا الضامخ .مخ البنا الضامخ .

  ل بواسطة االعتمادات المستندٌة :ل بواسطة االعتمادات المستندٌة :الؽسالؽس  --22

ٌتم فتح اعتمادات مستندٌه لنقل األموال مخ مكاخ آلخر بطرٌقه ؼٌر مشروعه ومثالها فلتح ٌتم فتح اعتمادات مستندٌه لنقل األموال مخ مكاخ آلخر بطرٌقه ؼٌر مشروعه ومثالها فلتح 

ل أص   أو تكوخ البضائل ردٌئة وبقٌمة ضئٌلة ج ل أص   أو تكوخ البضائل ردٌئة وبقٌمة ضئٌلة ج اجعتماد المستندي جستٌراد بضائل ج تصاجعتماد المستندي جستٌراد بضائل ج تص

سللتندات والفللواتٌر وبولٌصللات سللتندات والفللواتٌر وبولٌصللات تزوٌللر المتزوٌللر الم  تمثللل كامللل  ٌمللة اجعتمللاد وٌصللاح  ذلللا عللادة  تمثللل كامللل  ٌمللة اجعتمللاد وٌصللاح  ذلللا عللادة  

خ  ٌمته والسلعر الفعللً للبضلاعة الردٌئلة أو ؼٌلر خ  ٌمته والسلعر الفعللً للبضلاعة الردٌئلة أو ؼٌلر الفرس بٌالفرس بٌ  اجعتماد أواجعتماد أو  وتكوخ  ٌمةوتكوخ  ٌمة  الشحخالشحخ

  موجودة او المبلػ المؽسول .موجودة او المبلػ المؽسول .الال

  ::تتراداراداوإٌوإٌالؽسل عن طرٌك تموٌل الؽسل عن طرٌك تموٌل   --33

بضائل مخ البلد الذي تم فٌله جملل بضائل مخ البلد الذي تم فٌله جملل أو أو شراء منتجات شراء منتجات   فًفً  المراد ؼسلهاالمراد ؼسلهاباستخدام األموال باستخدام األموال   ٌتمٌتم

إلى بلد آخر ألخ ذللا  لد إلى بلد آخر ألخ ذللا  لد   األموال وبدج عخ تحوٌلها مباشرة باستخدام النظام المصرفًاألموال وبدج عخ تحوٌلها مباشرة باستخدام النظام المصرفً  تلاتلا

ا ا وٌكوخ تسلٌمهوٌكوخ تسلٌمه  المراد ؼسلهاالمراد ؼسلهاٌثٌر الشكوا حول تلا المبالػ ٌتم شراء تلا البضائل باألموال ٌثٌر الشكوا حول تلا المبالػ ٌتم شراء تلا البضائل باألموال 

  فً بلد آخر.فً بلد آخر.

  ل:ل:من خالل أسواق المامن خالل أسواق الماالؽسل الؽسل   --44

تكلٌللؾ شللركات السمسللرة باجكتتللا  فللً الشللركات المسللاامة تكلٌللؾ شللركات السمسللرة باجكتتللا  فللً الشللركات المسللاامة ؼاسلللً األمللوال إلللى ؼاسلللً األمللوال إلللى لجللوء لجللوء 

علادٌٌخ سلب  أخ تعلاملوا معهلم علادٌٌخ سلب  أخ تعلاملوا معهلم بأسلماء أفلراد بأسلماء أفلراد   ملراد ؼسللهاملراد ؼسللهامخ أملوال مخ أملوال   الػ كبٌرةالػ كبٌرةالجدٌدة بمبالجدٌدة بمب

شللركة شللركة   علللى بٌانللاتهم وصللور مللخ اوٌللاتهم الشخصللٌة وعنللد التخصللٌص تحصلللعلللى بٌانللاتهم وصللور مللخ اوٌللاتهم الشخصللٌة وعنللد التخصللٌص تحصللل  وحصلللواوحصلللوا

سلماء سلماء ا وٌلتم رد فلائب التخصلٌص بشلٌكات باا وٌلتم رد فلائب التخصلٌص بشلٌكات باالسمسرة على أسهم مخ الشركة المكتت  فٌهالسمسرة على أسهم مخ الشركة المكتت  فٌه

المكتتبلٌخ ، وتقللوم شلركات السمسللرة بلٌللداع الذا الفللائب فللً حسلاباتها بموجلل  تللوكٌ ت المكتتبلٌخ ، وتقللوم شلركات السمسللرة بلٌللداع الذا الفللائب فللً حسلاباتها بموجلل  تللوكٌ ت 

سابقة لدٌها مخ المكتتبٌخ ومنها إلى حسابات الؽاسلٌخ وبهذا ٌتم الؽسل لوموال عخ طرٌل  سابقة لدٌها مخ المكتتبٌخ ومنها إلى حسابات الؽاسلٌخ وبهذا ٌتم الؽسل لوموال عخ طرٌل  

  ورد فائب التخصٌص .ورد فائب التخصٌص .  ملكٌة أسهم جدٌدةملكٌة أسهم جدٌدة

  الؽسل من خالل التأمٌن:الؽسل من خالل التأمٌن:  --55

تأمٌخ بمبالػ كبٌرة ثم الحصول علٌها بعد فترة زمنٌة محدودة عخ تأمٌخ بمبالػ كبٌرة ثم الحصول علٌها بعد فترة زمنٌة محدودة عخ الالإلى إلى األموال األموال    ٌام ؼاسلً ٌام ؼاسلً

وٌلتم بعلد فتلرة وٌلتم بعلد فتلرة ملراد ؼسللها ملراد ؼسللها طرٌ  شراء بولٌصة تأمٌخ ودفل مبلػ األ سلاط ملخ األملوال الطرٌ  شراء بولٌصة تأمٌخ ودفل مبلػ األ سلاط ملخ األملوال ال

ٌا ٌا خصم مصارٌؾ التأمٌخ بواسطة شخصم مصارٌؾ التأمٌخ بواسطة شوجٌزة إلؽاء وثٌقة التأمٌخ والحصول على المبلػ بعد وجٌزة إلؽاء وثٌقة التأمٌخ والحصول على المبلػ بعد 

    مسحو  على حسا  شركة التأمٌخ مسحو  على حسا  شركة التأمٌخ 

  ::أسلوب إنشاء الشركات الوهمٌةأسلوب إنشاء الشركات الوهمٌة  --66

تٌلة ملخ تٌلة ملخ أأدفها الوحٌلد الو ؼسلل األملوال المتدفها الوحٌلد الو ؼسلل األملوال المتاذه الشركات للٌس لهلا الدؾ تجلاري وإنملا الاذه الشركات للٌس لهلا الدؾ تجلاري وإنملا ال

س تلا الشركات س تلا الشركات الؽسل مخ خ ل اتفاالؽسل مخ خ ل اتفا  عملٌةعملٌةتتم تتم أو ؼٌر نظامٌة حٌث أو ؼٌر نظامٌة حٌث مصادر ؼٌر مشروعة مصادر ؼٌر مشروعة 
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كمسلتثمر أجنبلً وتقلوم بتو ٌلل عقلود رنشلاء كمسلتثمر أجنبلً وتقلوم بتو ٌلل عقلود رنشلاء   الشلركاتالشلركات  عللى أخ تلدخلعللى أخ تلدخلال ال مل ؼاسلً األمومل ؼاسلً األمو

مصانل أو شركات مشتركة مل آخرٌخ ، وٌكوخ للشركة الوامٌة النصٌ  األكبر اللذي الو مصانل أو شركات مشتركة مل آخرٌخ ، وٌكوخ للشركة الوامٌة النصٌ  األكبر اللذي الو 

  ؼسلها . ؼسلها .   مرادمرادفً األصل أموال فً األصل أموال 

  النزاعات المضائٌة الوهمٌة:النزاعات المضائٌة الوهمٌة:  الؽسل عن طرٌكالؽسل عن طرٌك  --77

ختلفتٌخ إحدااما فً دوللة لٌسلت بهلا ختلفتٌخ إحدااما فً دوللة لٌسلت بهلا بلنشاء شركتٌخ فً دولتٌخ مبلنشاء شركتٌخ فً دولتٌخ م  ؼاسلً األموالؼاسلً األموالقوم قوم ٌٌكأخ كأخ 

إٌلداع األملوال إٌلداع األملوال ل وأخر  فلً دوللة للدٌها أنظملة وملخ ثلم ل وأخر  فلً دوللة للدٌها أنظملة وملخ ثلم تكافح عملٌات ؼسل األمواتكافح عملٌات ؼسل األمواأنظمة   أنظمة   

فً حسلا  الشلركة بالدوللة األوللى ثلم تقلوم الشلركة فلً الدوللة الثانٌلة برفلل فً حسلا  الشلركة بالدوللة األوللى ثلم تقلوم الشلركة فلً الدوللة الثانٌلة برفلل   لمراد ؼسلهالمراد ؼسلهااا

فلً فلً وٌنتهلً األملر وٌنتهلً األملر دعو   ضائٌة ضد الشركة بالدولة األولى بشلأخ نلزاع  لانونً بٌنهملا ، دعو   ضائٌة ضد الشركة بالدولة األولى بشلأخ نلزاع  لانونً بٌنهملا ، 

ها على سبٌل المثال الحكلم لصلالح الشلركة الثانٌلة وتلدفل ها على سبٌل المثال الحكلم لصلالح الشلركة الثانٌلة وتلدفل النزاع بلحد   الطرس ، والتً منالنزاع بلحد   الطرس ، والتً من

  الشركة التً فً الدولة األولى المبلػ المحكوم به للشركة الثانٌة . الشركة التً فً الدولة األولى المبلػ المحكوم به للشركة الثانٌة . 

  

  ::ههإنشاء مشروعات الواجهإنشاء مشروعات الواجهالؽسل بالؽسل ب  --88

هلا أوراس  انونٌلة هلا أوراس  انونٌلة األموال بشراء شركات تجارٌة أو استخدام شلركات وامٌلة لاألموال بشراء شركات تجارٌة أو استخدام شلركات وامٌلة ل  ؼاسلًؼاسلً ٌام  ٌام 

ولكلخ لهللا كٌللاخ فعلللً فللً الوا للل ، وتسللتخدم تلللا الشللركات فللً عملٌللات ارحلل ل والخلللط ولكلخ لهللا كٌللاخ فعلللً فللً الوا للل ، وتسللتخدم تلللا الشللركات فللً عملٌللات ارحلل ل والخلللط 

  ..، وٌتم التركٌز على الشركات التً لها أحجام مبٌعات عالٌة، وٌتم التركٌز على الشركات التً لها أحجام مبٌعات عالٌةالمراد ؼسلهاالمراد ؼسلهاواألموال واألموال 
  فً العمود والتورٌدات الكبٌرة :فً العمود والتورٌدات الكبٌرة :الؽسل الؽسل   --99

التورٌلدات الكبٌلرة المتكلررة وذللا التورٌلدات الكبٌلرة المتكلررة وذللا األموال إلى الدخول فً منا صات العقود واألموال إلى الدخول فً منا صات العقود و  ؼاسلًؼاسلًلجأ لجأ ٌٌ

أو مخ الباطخ وٌتقدم بلذلا العقلد أو مخ الباطخ وٌتقدم بلذلا العقلد   اسل األموال على عقد تورٌد مباشراسل األموال على عقد تورٌد مباشرعخ طرٌ  حصول ؼعخ طرٌ  حصول ؼ

% مخ  ٌمة العقد بضماخ تلأمٌخ % مخ  ٌمة العقد بضماخ تلأمٌخ   6161تجاوز تجاوز تموٌل له فً حدود ج ٌتموٌل له فً حدود ج ٌإلى بنا للحصول على إلى بنا للحصول على 

فلً فلً   ؼسللهاؼسللهادودة ملل اجعتملاد عللى األملوال الملراد دودة ملل اجعتملاد عللى األملوال الملراد نقدي، وٌستخدم تموٌل البنا بدرجة محنقدي، وٌستخدم تموٌل البنا بدرجة مح

  شراء السلل التً تحتاجها عملٌة التورٌد . شراء السلل التً تحتاجها عملٌة التورٌد . 
  مهرجانات واالحتفاالت السٌاحٌة:مهرجانات واالحتفاالت السٌاحٌة:الؽسل بواسطة الالؽسل بواسطة ال  --1111

نفلاس عللى تللا األنشلطة نفلاس عللى تللا األنشلطة تستؽل تلا األنشطة مخ  بل ؼاسلً األموال عخ طرٌ  تموٌلل ارتستؽل تلا األنشطة مخ  بل ؼاسلً األموال عخ طرٌ  تموٌلل ار

، وٌحصل ؼاسل األموال على نسبة كبٌرة ملخ إٌراداتهلا خاصلة ، وٌحصل ؼاسل األموال على نسبة كبٌرة ملخ إٌراداتهلا خاصلة مراد ؼسلهامراد ؼسلهانقدا مخ أموال نقدا مخ أموال 

ارع نات وتودع تلا األموال بصفة مشروعة فً القطاع ارع نات وتودع تلا األموال بصفة مشروعة فً القطاع وووس الرعاٌة واجمتٌازات وس الرعاٌة واجمتٌازات مخ حقمخ حق

  المصرفً.المصرفً.
  ::ةةمرخصمرخصالال  الجمعٌات والهٌئات الخٌرٌة ؼٌرالجمعٌات والهٌئات الخٌرٌة ؼٌر  --1111

جمللل التبرعللات لصللالح جمعٌللات أو اٌئللات خٌرٌللة ؼٌللر مرخصللة أو مللخ خلل ل حسللابات جمللل التبرعللات لصللالح جمعٌللات أو اٌئللات خٌرٌللة ؼٌللر مرخصللة أو مللخ خلل ل حسللابات 

  ال إراابٌة.ال إراابٌة.بهدؾ تموٌل أعمبهدؾ تموٌل أعمدارة اذه األموال دارة اذه األموال رررؤساء أو مدراء المنظمات الخٌرٌة رؤساء أو مدراء المنظمات الخٌرٌة 

ولكً ٌتم اجلتزام بما ورد بنظام مكافحة ؼسل األموال ٌنبؽً على جمٌل المؤسسات المالٌة ولكً ٌتم اجلتزام بما ورد بنظام مكافحة ؼسل األموال ٌنبؽً على جمٌل المؤسسات المالٌة 

  ما ٌلً:ما ٌلً:بب  لتزاملتزاماجاجٌر المالٌة ٌر المالٌة والمؤسسات ؼوالمؤسسات ؼ
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  ::ٌجاد نظام رلابة داخلً فعّالٌجاد نظام رلابة داخلً فعّالأأ

   مالٌللة أخ تصللمم وتطللور أنظمللة الر ابللة الداخلٌللة مالٌللة أخ تصللمم وتطللور أنظمللة الر ابللة الداخلٌللة الالمالٌللة وؼٌللر مالٌللة وؼٌللر الال  مؤسسللاتمؤسسللاتالالعلللى كللل علللى كللل

  ::التالٌةالتالٌةوتراعً النقاط وتراعً النقاط   سل األموال وتموٌل ارراا سل األموال وتموٌل ارراا لمكافحة عملٌات ؼلمكافحة عملٌات ؼ

  ل ل المالٌللة الخاصللة بمكافحللة ؼسللالمالٌللة الخاصللة بمكافحللة ؼسلل  مخ سٌاسللات المؤسسللات المالٌللة وؼٌللرمخ سٌاسللات المؤسسللات المالٌللة وؼٌللرٌجلل  أخ تتضللٌجلل  أخ تتضلل

األموال وتموٌل ارراا  إجراءات للتقٌٌم الذاتً مخ أجل التأكد مخ التلزام تللا األموال وتموٌل ارراا  إجراءات للتقٌٌم الذاتً مخ أجل التأكد مخ التلزام تللا 

  بتلا السٌاسات وارجراءات.بتلا السٌاسات وارجراءات.  ةةالمؤسسالمؤسس

   المالٌلة أخ ٌلدرجوا تقرٌلر اجلتلزام المالٌلة أخ ٌلدرجوا تقرٌلر اجلتلزام   ات المالٌلة وؼٌلرات المالٌلة وؼٌلرالداخلٌٌخ للمؤسسالداخلٌٌخ للمؤسسعلى المراجعٌخ على المراجعٌخ

بسٌاسللات ؼسللل األمللوال وتموٌللل ارراللا  ضللمخ بللرامو التفتللٌش والمراجعللة التللً بسٌاسللات ؼسللل األمللوال وتموٌللل ارراللا  ضللمخ بللرامو التفتللٌش والمراجعللة التللً 

  ٌقوموخ بها.ٌقوموخ بها.

  ل ل مؤشلرات داللة عللى شلبهة عملٌلات ؼسلمؤشلرات داللة عللى شلبهة عملٌلات ؼسل  وضللوضللالمؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة المؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة   علىعلى

  والعمل على تحدٌثها بصورة مستمرة.والعمل على تحدٌثها بصورة مستمرة.  ارراا ارراا األموال وتموٌل األموال وتموٌل 

  طبٌك مبدأ "اعرؾ عمٌلن":طبٌك مبدأ "اعرؾ عمٌلن":تت

    عمٌللا  ٌعتبلر عللام   عمٌللا  ٌعتبلر عللام     اعللرؾاعللرؾإخ وجلود سٌاسلات وإجلراءات سلللٌمة بخصلوص مبلدأ  إخ وجلود سٌاسلات وإجلراءات سلللٌمة بخصلوص مبلدأ

  ه المؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة.ه المؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة.دارة فعالة للمخاطر التً  د تواجدارة فعالة للمخاطر التً  د تواجمهما فً ضماخ إمهما فً ضماخ إ

    ٌج  أخ تؤكد السٌاسات وارجراءات الخاصة بمكافحة ؼسل األموال وتموٌل ارراا  ٌج  أخ تؤكد السٌاسات وارجراءات الخاصة بمكافحة ؼسل األموال وتموٌل ارراا

  ؾ عمٌلا  وإعداد ملخص بٌانات العمٌل.ؾ عمٌلا  وإعداد ملخص بٌانات العمٌل.على مبدأ  اعرعلى مبدأ  اعر

  الخاصللة الخاصللة   ةةأخ تطللور نظامللا للتقللارٌر الداخلٌللأخ تطللور نظامللا للتقللارٌر الداخلٌلل  وؼٌللر المالٌللةوؼٌللر المالٌللة  علللى المؤسسللات المالٌللةعلللى المؤسسللات المالٌللة

  المشبواة.المشبواة.  األنشطةاألنشطةسهل اكتشاؾ سهل اكتشاؾ تتي ٌمكخ أخ ي ٌمكخ أخ والذوالذعملٌات عملٌات الالبب

  أخ تسلتخدم برنامجلا  آلٌلا متخصصلا ٌكلوخ  لادرا أخ تسلتخدم برنامجلا  آلٌلا متخصصلا ٌكلوخ  لادرا   وؼٌر المالٌةوؼٌر المالٌة  على المؤسسات المالٌةعلى المؤسسات المالٌة

وبٌاخ األنماط ؼٌر الطبٌعٌة التً وبٌاخ األنماط ؼٌر الطبٌعٌة التً   ةةانات العمٌل بصورة أوتوماتٌكٌانات العمٌل بصورة أوتوماتٌكٌعلى إعداد ملخص بٌعلى إعداد ملخص بٌ

 د تدل عللى وجلود عملٌلات أو اتجاالات ٌمكلخ أخ تكلوخ مؤشلرا  عللى احتملال وجلود  د تدل عللى وجلود عملٌلات أو اتجاالات ٌمكلخ أخ تكلوخ مؤشلرا  عللى احتملال وجلود 

  أعمال إجرامٌة.  أعمال إجرامٌة.  

   ٌج  أخ تتأكد وحدة المراجعة الداخلٌة وأ سام الر ابة األخلر  فلً المؤسسلات المالٌلة ٌج  أخ تتأكد وحدة المراجعة الداخلٌة وأ سام الر ابة األخلر  فلً المؤسسلات المالٌلة

بكافة مستوٌاتهم وفلً جمٌلل األ سلام للسٌاسلات بكافة مستوٌاتهم وفلً جمٌلل األ سلام للسٌاسلات   ظفٌهمظفٌهممومومخ أتباع جمٌل مخ أتباع جمٌل وؼٌر المالٌة وؼٌر المالٌة 

  وارجراءات الداخلٌة الهادفة إلى مكافحة عملٌات ؼسل األموال وتموٌل ارراا .وارجراءات الداخلٌة الهادفة إلى مكافحة عملٌات ؼسل األموال وتموٌل ارراا .

   ،ٌج  وكحد أدنى التحق  مخ معلومات حسا  العمٌل الشخصلً مثلل اجسلم، العنلواخ، ٌج  وكحد أدنى التحق  مخ معلومات حسا  العمٌل الشخصلً مثلل اجسلم، العنلواخ

/الوظٌفلة /الوظٌفلة العملالعملتفاصلٌل تفاصلٌل ووتؾ التً ٌمكلخ ملخ خ لهلا اجتصلال بله، تؾ التً ٌمكلخ ملخ خ لهلا اجتصلال بله، الهواالهوا  التو ٌل، أر امالتو ٌل، أر ام

ألنظملة فلً المؤسسلات ألنظملة فلً المؤسسلات ...ال ، وذللا بؽلرب التأكلد ملخ المعلوملات المحفوظلة للد  ا...ال ، وذللا بؽلرب التأكلد ملخ المعلوملات المحفوظلة للد  ا

  المالٌة.المالٌة.  المالٌة وؼٌرالمالٌة وؼٌر

  معلومات معلومات   أسبا  ل شتباه فً مصدا ٌة أيأسبا  ل شتباه فً مصدا ٌة أيالمالٌة المالٌة   ا كاخ لد  المؤسسات المالٌة وؼٌرا كاخ لد  المؤسسات المالٌة وؼٌرإذإذ

خ خ  دمها العمٌل، ٌج  عللى تللا المؤسسلات أخ تسلتعمل كلل السلبل الممكنلة للتحقل  مل دمها العمٌل، ٌج  عللى تللا المؤسسلات أخ تسلتعمل كلل السلبل الممكنلة للتحقل  مل

  وما إلى ذلا.وما إلى ذلا.  تصل بأر ام ااتؾ المنزل أو العملتصل بأر ام ااتؾ المنزل أو العملصحة تلا المعلومات، كأخ ٌصحة تلا المعلومات، كأخ ٌ

   علللى المؤسسللات المالٌللة أخ تطللل  مللخ العمٌللل تقللدٌم معلومللات بخصللوص حسللاباته علللى المؤسسللات المالٌللة أخ تطللل  مللخ العمٌللل تقللدٌم معلومللات بخصللوص حسللاباته

الموجودة لد  المؤسسات المالٌة المحلٌة األخر ، والتً ٌج  متابعتها والتحقل  منهلا الموجودة لد  المؤسسات المالٌة المحلٌة األخر ، والتً ٌج  متابعتها والتحقل  منهلا 

  فً حالة وجود ما ٌثٌر اجشتباه بها.فً حالة وجود ما ٌثٌر اجشتباه بها.
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  ::  راتراتالمؤشالمؤش

  لة عن العملٌات التً تثٌر الشن :لة عن العملٌات التً تثٌر الشن :بعض األمثبعض األمث

  ::باستخدام العملٌات النمدٌة باستخدام العملٌات النمدٌة   وتموٌل اإلرهابوتموٌل اإلرهاب  ؼسل األموالؼسل األموال

  إٌداعات نقدٌة بدرجة ؼٌر عادٌة  ام بها شلخص أو شلركه دوخ إسلتخدام أدوات اللدفلإٌداعات نقدٌة بدرجة ؼٌر عادٌة  ام بها شلخص أو شلركه دوخ إسلتخدام أدوات اللدفل  

  ..األخر األخر 

  ت ت زٌادة ملموسة فً ارٌداعات النقدٌة لفرد أو نشاط دوخ سب  واضلح خاصلة إذا كانلزٌادة ملموسة فً ارٌداعات النقدٌة لفرد أو نشاط دوخ سب  واضلح خاصلة إذا كانل

تلا ارٌداعات  د تم تحوٌلها بعد ذلا بفترة وجٌزة مخ الحسا  إلى جهة ؼٌر معروؾ تلا ارٌداعات  د تم تحوٌلها بعد ذلا بفترة وجٌزة مخ الحسا  إلى جهة ؼٌر معروؾ 

  طبٌعة ع  تها بالعمٌل .طبٌعة ع  تها بالعمٌل .

  الصور الصور   بشكل نقدي بدج  مخبشكل نقدي بدج  مخلها لها مثل عملٌات السح  وارٌداع مثل عملٌات السح  وارٌداع تتلتً تلتً تحسابات الشركات احسابات الشركات ا

األخللر  المتعلقللة بالعملٌللات التجارٌللة مثللل الشللٌكات وخطابللات الضللماخ واجعتمللاد األخللر  المتعلقللة بالعملٌللات التجارٌللة مثللل الشللٌكات وخطابللات الضللماخ واجعتمللاد 

  ا .ا .وؼٌراوؼٌرا

   نقدٌلة أو سلحوبات نقدٌلة أو سلحوبات   حلواجتحلواجتالعم ء الذٌخ ٌقوموخ بصفة دائمة بلٌداعات نقدٌة لتؽطٌة العم ء الذٌخ ٌقوموخ بصفة دائمة بلٌداعات نقدٌة لتؽطٌة

  مصرفٌة. مصرفٌة. 

   العم ء الذٌخ ٌقوموخ باستبدال كمٌات كبٌلرة ملخ نقلود ذات فئلات صلؽٌره بنقلود ذات العم ء الذٌخ ٌقوموخ باستبدال كمٌات كبٌلرة ملخ نقلود ذات فئلات صلؽٌره بنقلود ذات

  أعلى.أعلى.فئات فئات 

  .وجود إٌداعات نقدٌة ؼٌر معروفة المصدر.وجود إٌداعات نقدٌة ؼٌر معروفة المصدر  

  

  ت المصارؾ:ت المصارؾ:باستخدام عملٌاباستخدام عملٌا  وتموٌل اإلرهابوتموٌل اإلرهاب  ؼسل األموالؼسل األموال

   كانت بأسمائهم أو بالوكالة،  كانت بأسمائهم أو بالوكالة،    عدد مخ الحسابات سواء  عدد مخ الحسابات سواء  ببالعم ء الذٌخ ٌرؼبوخ باجحتفاظ العم ء الذٌخ ٌرؼبوخ باجحتفاظ

  بما ج ٌتناس  مل نوع نشاطهم .بما ج ٌتناس  مل نوع نشاطهم .

   العمل ء الللذٌخ لللدٌهم حسللابات متعلددة وٌؽللذوخ تلللا الحسللابات عللى حللدة بحٌللث تمثللل العمل ء الللذٌخ لللدٌهم حسللابات متعلددة وٌؽللذوخ تلللا الحسللابات عللى حللدة بحٌللث تمثللل

  حساباتهم ارجمالٌة مبلؽا كبٌرا.حساباتهم ارجمالٌة مبلؽا كبٌرا.

  ظهر حساباتهم أي عملٌات شخصٌة مصرفٌة أو تعكلس   أفراد ( جأفراد ( ج  ))أي شركه  أوأي شركه  أو  ُ ظهر حساباتهم أي عملٌات شخصٌة مصرفٌة أو تعكلس ت   ُ ت 

نشاطات عمل،  ولكخ تستعمل جستقبال أو دفل مبالػ ضخمة لٌس لهلا ؼلرب واضلح نشاطات عمل،  ولكخ تستعمل جستقبال أو دفل مبالػ ضخمة لٌس لهلا ؼلرب واضلح 

أو صلة ألعمال صاح  الحسا  كالحسلابات ذات معلدل اللدوراخ المرتفلل دوخ صللة أو صلة ألعمال صاح  الحسا  كالحسلابات ذات معلدل اللدوراخ المرتفلل دوخ صللة 

  بنشاط العمٌل.بنشاط العمٌل.
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  بٌانلات بالحلدود اللدنٌا أو بٌانلات بالحلدود اللدنٌا أو   التأخر فً توفٌر البٌانات ال زمة عند فتح الحسا ، أو تقدٌمالتأخر فً توفٌر البٌانات ال زمة عند فتح الحسا ، أو تقدٌم

وامٌه، أو عند التقدم بطل  فتح حسا  ٌقوم العمٌل بتقدٌم معلومات ٌصع  على البنا وامٌه، أو عند التقدم بطل  فتح حسا  ٌقوم العمٌل بتقدٌم معلومات ٌصع  على البنا 

  أخ ٌتحق  منها. أخ ٌتحق  منها. 

   العمٌل الذي ٌتضح بأخ له حسابات مل مؤسسات مالٌة متعلددة فلً نفلس المنطقلة دوخ العمٌل الذي ٌتضح بأخ له حسابات مل مؤسسات مالٌة متعلددة فلً نفلس المنطقلة دوخ

  وجود مبررات.وجود مبررات.

   جدا . جدا . تطاب  المبالػ المسحوبة مل المودعة فً فترات متقاربة تطاب  المبالػ المسحوبة مل المودعة فً فترات متقاربة  

   الللدفل بشللٌكات تتضللمخ مبللالػ ضللخمة مللخ طللرؾ ثالللث مجٌللرة لصللالح العمٌللل دوخ الللدفل بشللٌكات تتضللمخ مبللالػ ضللخمة مللخ طللرؾ ثالللث مجٌللرة لصللالح العمٌللل دوخ

  وضوح طبٌعة الع  ة. وضوح طبٌعة الع  ة. 

  ر نشلٌط أو ملخ حسلا  تلقلى عللى ر نشلٌط أو ملخ حسلا  تلقلى عللى سحوبات نقدٌة ضخمة مخ حسا  كاخ راكدا  أو ؼٌلسحوبات نقدٌة ضخمة مخ حسا  كاخ راكدا  أو ؼٌل

  . .   ضخمة مخ الخارجضخمة مخ الخارج   ت تتحوٌتحوٌ

   .تجن  ممثلً الشركات ارتصال المباشر بالفرع. تجن  ممثلً الشركات ارتصال المباشر بالفرع  

  فً حسا  واحد دوخ سب  واضح.فً حسا  واحد دوخ سب  واضح.  ارٌداع مخ أشخاص متعددٌخارٌداع مخ أشخاص متعددٌخ  

   وجود عدة مفوضٌخ بالتو ٌل على حسا  واحد إج أخ اؤجء األشخاص ج توجد ع  ة وجود عدة مفوضٌخ بالتو ٌل على حسا  واحد إج أخ اؤجء األشخاص ج توجد ع  ة

  بٌنهم.بٌنهم.

  باستخدام العملٌات ذات الصلة باالستثمار:باستخدام العملٌات ذات الصلة باالستثمار:ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب 

  .شراء أوراس مالٌة ج تتناس  مل دخل العمٌل.شراء أوراس مالٌة ج تتناس  مل دخل العمٌل  

  مالٌة فً صورة نقدٌة .مالٌة فً صورة نقدٌة .تحوٌ ت كبٌره أو ؼٌر معتادة لووراس التحوٌ ت كبٌره أو ؼٌر معتادة لووراس ال  

   شراء وبٌل أوراس مالٌة دوخ ؼرب واضلح أو فلً أو لات تبلدو ؼٌلر مناسلبة أو ؼٌلر شراء وبٌل أوراس مالٌة دوخ ؼرب واضلح أو فلً أو لات تبلدو ؼٌلر مناسلبة أو ؼٌلر

  عادٌة .عادٌة .

   إبداء العمٌل ااتمام ؼٌر عادي بشأخ اجلتزام بمتطلبات مكافحة ؼسل األموال وتموٌلل إبداء العمٌل ااتمام ؼٌر عادي بشأخ اجلتزام بمتطلبات مكافحة ؼسل األموال وتموٌلل

  ..  ههارراا  أو الخاصة تلا المتعلقة بهوٌته و نوع عملارراا  أو الخاصة تلا المتعلقة بهوٌته و نوع عمل

   ًصلفقات ؼٌلر واضلحة ملخ حٌلث ؼرضلها القلانونً أو صلفقات ؼٌلر واضلحة ملخ حٌلث ؼرضلها القلانونً أو رؼبة العمٌل فً المشاركة فً رؼبة العمٌل فً المشاركة ف

  اج تصادي أو عدم انسجامها مل إستراتٌجٌة اجستثمار المعلنةاج تصادي أو عدم انسجامها مل إستراتٌجٌة اجستثمار المعلنة

  .  عدم ااتمام العمٌل بالمخاطر والعموجت أو أي مصارٌؾ أخر  .عدم ااتمام العمٌل بالمخاطر والعموجت أو أي مصارٌؾ أخر  

   شلخص/ أشلخاص( مجهلول ملل حرصله شلخص/ أشلخاص( مجهلول ملل حرصله بللجراء عملٌلات نٌابلة  علخ )بللجراء عملٌلات نٌابلة  علخ )    ٌقومٌقوم  العمٌلالعمٌلأخ أخ

  ستثمار نٌابة  عنه.ستثمار نٌابة  عنه.باربارعلى عدم توفٌر معلومات عخ ما ٌقوم على عدم توفٌر معلومات عخ ما ٌقوم 

    .عدم تقدٌم وصؾ واضح لطبٌعة عمل العمٌل.عدم تقدٌم وصؾ واضح لطبٌعة عمل العمٌل  

   ٌام العمٌل بتحلوٌ ت بر ٌلة متعلددة لحسلابه الخلاص باجسلتثمار ٌتبعله بطلل  مباشلر  ٌام العمٌل بتحلوٌ ت بر ٌلة متعلددة لحسلابه الخلاص باجسلتثمار ٌتبعله بطلل  مباشلر 

  لتحوٌل المبلػ لطرؾ ثالث دوخ توضٌح الؽرب مخ ذلا.لتحوٌل المبلػ لطرؾ ثالث دوخ توضٌح الؽرب مخ ذلا.

   ٌللام العمٌللل باسللتثمار طوٌللل األجللل ٌتبعلله بعللد مللدة وجٌللزة طللل  تصللفٌة الوضللل  ٌللام العمٌللل باسللتثمار طوٌللل األجللل ٌتبعلله بعللد مللدة وجٌللزة طللل  تصللفٌة الوضللل 

  ستثماري وتحوٌل العائد مخ الحسا . ستثماري وتحوٌل العائد مخ الحسا . اجاج

   محاولة العمٌل تؽٌٌر صفقة أو إلؽائها بعد تبلٌؽه بمتطلبلات تلد ٌ  المعلوملات أو حفلظ محاولة العمٌل تؽٌٌر صفقة أو إلؽائها بعد تبلٌؽه بمتطلبلات تلد ٌ  المعلوملات أو حفلظ

  السج ت مخ الشخص المرخص له .السج ت مخ الشخص المرخص له .

   ًٌام العمٌل بعدد كبٌر مخ الحواجت البر ٌة التً ٌصع  تفسٌراا على الرؼم مخ تدنً  ٌام العمٌل بعدد كبٌر مخ الحواجت البر ٌة التً ٌصع  تفسٌراا على الرؼم مخ تدن 

   ٌمة صفقات األوراس المالٌة  ٌمة صفقات األوراس المالٌة 
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  ادر دخل العمٌل بشكل مستمر.ادر دخل العمٌل بشكل مستمر.تؽٌٌر مصتؽٌٌر مص  

  --من خالل النشاطات خارج الحدود :من خالل النشاطات خارج الحدود :  وتموٌل اإلرهابوتموٌل اإلرهاب  ؼسل األموالؼسل األموال

   إجراء العمٌل عملٌات مخ بلد معروؾ بتجارة وتروٌو أو زراعلة أو إنتلاج المخلدرات إجراء العمٌل عملٌات مخ بلد معروؾ بتجارة وتروٌو أو زراعلة أو إنتلاج المخلدرات

  أو فٌها اضطرابات سٌاسٌة.أو فٌها اضطرابات سٌاسٌة.

  ال بٌخ ال بٌخ عتمادات المستندٌة ووسائل التحوٌل التجاري األخر  لتحرٌا األموعتمادات المستندٌة ووسائل التحوٌل التجاري األخر  لتحرٌا األمواستخدام اراستخدام ار

  الدول حٌث ج ٌكوخ النشاط التجاري متوافقا  مل نشاط العمٌل المعتاد. الدول حٌث ج ٌكوخ النشاط التجاري متوافقا  مل نشاط العمٌل المعتاد. 

   العم ء الذٌخ ٌجمعوخ أرصدة ضخمة وبما ج ٌتناس  مل معدل دوراخ نشاط أعمالهم العم ء الذٌخ ٌجمعوخ أرصدة ضخمة وبما ج ٌتناس  مل معدل دوراخ نشاط أعمالهم

  ،  ثم أجراء تحوٌ ت إلى حسابات فً الخارج.،  ثم أجراء تحوٌ ت إلى حسابات فً الخارج.

   أو أي مخ أو أي مخ الطلبات المتكررة على فترات متقاربة لشٌكات سٌاحٌة أو سحوبات خارجٌة الطلبات المتكررة على فترات متقاربة لشٌكات سٌاحٌة أو سحوبات خارجٌة

  األدوات القابلة للتحوٌل التً ٌتم إصداراا األدوات القابلة للتحوٌل التً ٌتم إصداراا 

   الصرؾ على فترات متقاربة لشٌكات سٌاحٌة أو سحوبات نقد أجنبً خاصة إذا كانلت الصرؾ على فترات متقاربة لشٌكات سٌاحٌة أو سحوبات نقد أجنبً خاصة إذا كانلت

  نشأت بالخارج .نشأت بالخارج .

  --باستخدام نشاط التأمٌن :باستخدام نشاط التأمٌن :  وتموٌل اإلرهابوتموٌل اإلرهاب  األموالاألموالؼسل ؼسل 

   التحق  مخ التحق  مخ تأخر طرؾ التامٌخ أو تردده فً إعطاء المعلومات مخ اجل السماح بلنهاء تأخر طرؾ التامٌخ أو تردده فً إعطاء المعلومات مخ اجل السماح بلنهاء

  العمٌل.العمٌل.

  .ٌعّرؾ طرؾ التأمٌخ مخ  بل وكٌل / وسٌط ٌعمل فً سوس ؼٌر منظم أو  لٌل التنظٌم.ٌعّرؾ طرؾ التأمٌخ مخ  بل وكٌل / وسٌط ٌعمل فً سوس ؼٌر منظم أو  لٌل التنظٌم  

   .أخ ٌدفل طرؾ التأمٌخ أ ساط التأمٌخ مقدما  بشكل ؼٌر متو ل. أخ ٌدفل طرؾ التأمٌخ أ ساط التأمٌخ مقدما  بشكل ؼٌر متو ل  

   أخ ٌطللل  طللرؾ التللأمٌخ شللراء جللزء كبٌللر مللخ عقللد بمبلللػ مقطللوع بٌنمللا عللادة ٌسللدد أخ ٌطللل  طللرؾ التللأمٌخ شللراء جللزء كبٌللر مللخ عقللد بمبلللػ مقطللوع بٌنمللا عللادة ٌسللدد

  الطرؾ دفعات صؽٌرة ومنتظمة.الطرؾ دفعات صؽٌرة ومنتظمة.

  رؾ التأمٌخ منفعة منتو ما إلى طرؾ ثالث لٌس له صلة ظاارة به رؾ التأمٌخ منفعة منتو ما إلى طرؾ ثالث لٌس له صلة ظاارة به أخ ٌنقل طأخ ٌنقل ط..  

   أخ ٌستبدل طرؾ التأمٌخ المستفٌد األول بطرؾ ثالث لٌس لها صلة ظاارة به أخ ٌستبدل طرؾ التأمٌخ المستفٌد األول بطرؾ ثالث لٌس لها صلة ظاارة به..  

   أخ ٌنهً طرؾ التأمٌخ منتجا فً مرحلة مبكرة فً حال حصول خسلارة وٌوجله شلٌا أخ ٌنهً طرؾ التأمٌخ منتجا فً مرحلة مبكرة فً حال حصول خسلارة وٌوجله شلٌا

  اجسترداد إلى طرؾ ثالث.اجسترداد إلى طرؾ ثالث.

  --ام عملٌات تجارٌة :ام عملٌات تجارٌة :باستخدباستخد  وتموٌل اإلرهابوتموٌل اإلرهاب  ؼسل األموالؼسل األموال

   وطلبه تسلٌم البضائل فً الخارج.وطلبه تسلٌم البضائل فً الخارج.بالسداد النقدي بمبالػ ضخمة بالسداد النقدي بمبالػ ضخمة   المنشأةالمنشأة ٌام العمٌل مل  ٌام العمٌل مل  

   دوخ معرفة مصدراا وطبٌعة نشاط العمٌلدوخ معرفة مصدراا وطبٌعة نشاط العمٌلالتعامل النقدي بمبالػ ضخمة التعامل النقدي بمبالػ ضخمة  ..  

   عللى تلوفٌر إعتملادات ومسلتندات بنكٌلة أو عللى تلوفٌر إعتملادات ومسلتندات بنكٌلة أو للٌس للدٌها القلدرة  للٌس للدٌها القلدرة    منشلأةمنشلأةعند التعامل ملل عند التعامل ملل

  ..المشاركةالمشاركةخر  مثل المرابحة أو خر  مثل المرابحة أو عملٌات بنكٌة أعملٌات بنكٌة أ

   وبفتلرة  صلٌرة ملل علدم وبفتلرة  صلٌرة ملل علدم   ةةمؤ تلة بمبلالػ كبٌلرمؤ تلة بمبلالػ كبٌلر  إ املةإ املةلهلم لهلم   أشخاصأشخاصالتعامل التجاري مل التعامل التجاري مل

  وضوح مصادر تلا المبالػ.وضوح مصادر تلا المبالػ.

  نشاطه التجاري .  نشاطه التجاري .  للسجل التجاري الذي ٌوضح طبٌعة للسجل التجاري الذي ٌوضح طبٌعة تقدٌم العمٌل تقدٌم العمٌل   عدمعدم  

   أو أو درات درات المخللالمخلل  إنتللاجإنتللاجأو أو   أو زراعللةأو زراعللة  فللً بلللد معللروؾ بتجللارةفللً بلللد معللروؾ بتجللارة  ةةمنشللأمنشللأعنللد التعامللل مللل عنللد التعامللل مللل

  إجراءات مكافحة ؼسل األموال .إجراءات مكافحة ؼسل األموال .  اضطرابات سٌاسٌة أو دول ج تطب اضطرابات سٌاسٌة أو دول ج تطب 

   أ لل بموجل  أ لل بموجل  مباشلرة بسلعر مباشلرة بسلعر بٌعهلا بٌعهلا ومخ ثم ومخ ثم   ةةالمنشأالمنشأعند  ٌام العمٌل بشراء سلل نقدا  مخ عند  ٌام العمٌل بشراء سلل نقدا  مخ

  التجاري مخ تلا العملٌة.التجاري مخ تلا العملٌة.  أدوات مالٌة دوخ وضوح الهدؾأدوات مالٌة دوخ وضوح الهدؾ
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   كبٌلر أو شلراء السللعة كبٌلر أو شلراء السللعة بشكل بشكل   السو ٌةالسو ٌةتقل عخ  ٌمتها  تقل عخ  ٌمتها    ةةمنشأمنشأ ٌام العمٌل ببٌل سلل على  ٌام العمٌل ببٌل سلل على

  بمبالػ تفوس  ٌمتها  الحقٌقٌة.بمبالػ تفوس  ٌمتها  الحقٌقٌة.

   المالٌلة ملل علدم المالٌلة ملل علدم   ةةململئئملخ مظهلره الخلارجً الم ملخ مظهلره الخلارجً الم بلدو بلدو تعامل المنشأة مل عمٌلل ج ٌتعامل المنشأة مل عمٌلل ج ٌعند عند

    توفر معلومات عنه.توفر معلومات عنه.
  

  : :   ةةبذل العناٌة المهنٌة الالزمبذل العناٌة المهنٌة الالزم

وأخ وأخ   ةةعلللى جمٌللل المؤسسللات المالٌللة وؼٌللر المالٌللة أخ تبللذل العناٌللة المهنٌللة ال زمللعلللى جمٌللل المؤسسللات المالٌللة وؼٌللر المالٌللة أخ تبللذل العناٌللة المهنٌللة ال زملل

خ خ ٌٌللفلً سلج تها علخ اوٌلة ونظامٌلة األشلخاص المتعلامفلً سلج تها علخ اوٌلة ونظامٌلة األشلخاص المتعلام  ةةبالمستندات ال زملبالمستندات ال زمل  تحتفظتحتفظ

  معها وطبٌعة ونوع النشاط الذي ٌمارسونه بارضافة إلى توثٌ  العملٌات المنفذة.معها وطبٌعة ونوع النشاط الذي ٌمارسونه بارضافة إلى توثٌ  العملٌات المنفذة.

  ::  ٌجب أن تبذل العناٌة المهنٌة الالزمة فً كل المؤسسات عندٌجب أن تبذل العناٌة المهنٌة الالزمة فً كل المؤسسات عند

  إ امة ع  ة تجارٌة.إ امة ع  ة تجارٌة.  --88

  تموٌل إراا .تموٌل إراا .  توفر أسبا  ل شتباه بوجود ؼسل أموال أوتوفر أسبا  ل شتباه بوجود ؼسل أموال أو  --66

  وجود أدنى شا فً المعلومات المقدمة لها وعدم كفاٌتها مخ العم ء.وجود أدنى شا فً المعلومات المقدمة لها وعدم كفاٌتها مخ العم ء.  --11
  وتتضمن الحدود الدنٌا لبذل العناٌة المهنٌة الالزمة النماط التالٌة:وتتضمن الحدود الدنٌا لبذل العناٌة المهنٌة الالزمة النماط التالٌة:

  التحق  مخ اوٌة العمٌل.التحق  مخ اوٌة العمٌل.  --88

  التحق  مخ اوٌة الشركاء والمفوضٌخ وص حٌاتهم.التحق  مخ اوٌة الشركاء والمفوضٌخ وص حٌاتهم.  --66

  ل.ل.التحق  مخ ادؾ وطبٌعة النشاط الذي ٌمارسه العمٌالتحق  مخ ادؾ وطبٌعة النشاط الذي ٌمارسه العمٌ  --11

  التدرٌب وتأهٌل الموظفٌن:التدرٌب وتأهٌل الموظفٌن:

على المؤسسلات المالٌلة وؼٌلر المالٌلة إعلداد بلرامو تدرٌبٌلة مسلتمرة للملوظفٌخ المختصلٌخ على المؤسسلات المالٌلة وؼٌلر المالٌلة إعلداد بلرامو تدرٌبٌلة مسلتمرة للملوظفٌخ المختصلٌخ 

رحاطتهم بالمستجدات فً مجال عملٌات ؼسل األموال ، وبما ٌرفل مخ  دراتهم فً التعرؾ رحاطتهم بالمستجدات فً مجال عملٌات ؼسل األموال ، وبما ٌرفل مخ  دراتهم فً التعرؾ 

اد والتأاٌلل اد والتأاٌلل علخ طرٌل  تنفٌلذ بلرامو ارعلدعلخ طرٌل  تنفٌلذ بلرامو ارعلد على تلا العملٌات وأنماطها وكٌفٌة التصدي لهلاعلى تلا العملٌات وأنماطها وكٌفٌة التصدي لهلا

والتدرٌ  فً مجال مكافحة ؼسل األموال بالمعااد المتخصصلة محلٌلة كانلت أو خارجٌلة ، والتدرٌ  فً مجال مكافحة ؼسل األموال بالمعااد المتخصصلة محلٌلة كانلت أو خارجٌلة ، 

  وٌراعً فً إعداد البرامو التدرٌبٌة أخ تشتمل على اآلتً :وٌراعً فً إعداد البرامو التدرٌبٌة أخ تشتمل على اآلتً :

  اجتفا ٌات واألنظمة والقواعد والتعلٌمات ذات الصلة بمكافحة ؼسل األموال .اجتفا ٌات واألنظمة والقواعد والتعلٌمات ذات الصلة بمكافحة ؼسل األموال .  --أأ      

  مجال مكافحة ؼسل األموال .مجال مكافحة ؼسل األموال .  سٌاسات وأنظمة الجهات الر ابٌة فًسٌاسات وأنظمة الجهات الر ابٌة فً--  

المشبواة األخر  وكٌفٌة التعرؾ المشبواة األخر  وكٌفٌة التعرؾ ات ؼسل األموال والعملٌات ات ؼسل األموال والعملٌات المستجدات فً مجال عملٌالمستجدات فً مجال عملٌ--جج

  على تلا العملٌات وأنظمتها وكٌفٌة التصدي لها . على تلا العملٌات وأنظمتها وكٌفٌة التصدي لها . 

 .والتعلٌمات ذات الصلةوالتعلٌمات ذات الصلةلكل موظؾ بموج  األنظمة واللوائح لكل موظؾ بموج  األنظمة واللوائح المسئولٌة الجنائٌة والمدنٌة المسئولٌة الجنائٌة والمدنٌة   --دد    
  ت:ت:االحتفاظ بالسجالاالحتفاظ بالسجال

على المؤسسات المالٌة وؼٌلر المالٌلة اجحتفلاظ بالسلج ت لملدة ج تقلل علخ عشلر سلنوات ملخ على المؤسسات المالٌة وؼٌلر المالٌلة اجحتفلاظ بالسلج ت لملدة ج تقلل علخ عشلر سلنوات ملخ 

، عللى أخ ٌلتم ، عللى أخ ٌلتم وف  ما ورد فً نظام مكافحة ؼسل األموالوف  ما ورد فً نظام مكافحة ؼسل األموال  تارٌ  انتهاء العملٌة أو  فل الحسا تارٌ  انتهاء العملٌة أو  فل الحسا 

  مراعاة النقاط التالٌة:مراعاة النقاط التالٌة:

ٌخ معهلا، وبكلل ٌخ معهلا، وبكلل تحتفظ المؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة بنسخة مخ إثبات اوٌلة المتعلاملتحتفظ المؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة بنسخة مخ إثبات اوٌلة المتعلامل    --88

  مستند ٌتعل  بالمعام ت التً تقوم بها.مستند ٌتعل  بالمعام ت التً تقوم بها.
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تحللتفظ المؤسسللات المالٌللة وؼٌللر المالٌللة بسللجل ٌشللمل كافللة تفاصللٌل التعللام ت التللً تحللتفظ المؤسسللات المالٌللة وؼٌللر المالٌللة بسللجل ٌشللمل كافللة تفاصللٌل التعللام ت التللً     --66

تجرٌها حتى ٌتم التأكد مخ ارجابة خ ل المدة المحددة عخ أٌة استفسارات تطلبها وحلدة تجرٌها حتى ٌتم التأكد مخ ارجابة خ ل المدة المحددة عخ أٌة استفسارات تطلبها وحلدة 

  التحرٌات المالٌة أو الجهة القضائٌة.التحرٌات المالٌة أو الجهة القضائٌة.

خ المؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة بمقتضى أحكام اذا النظام تسلٌم نسخة خ المؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة بمقتضى أحكام اذا النظام تسلٌم نسخة عندما ٌطل  معندما ٌطل  م    --11

مخ السج ت أو المستندات  بل نهاٌة مدة الحفظ فلنه ٌتعٌخ علٌها اجحتفاظ بالسج ت أو مخ السج ت أو المستندات  بل نهاٌة مدة الحفظ فلنه ٌتعٌخ علٌها اجحتفاظ بالسج ت أو 

  المستندات األساسٌة حتى نهاٌة موضوع الطل  واجحتفاظ ببٌاخ تسلٌمها.المستندات األساسٌة حتى نهاٌة موضوع الطل  واجحتفاظ ببٌاخ تسلٌمها.

  العموبات العموبات 

ً 6161،،  8888،،  8181،،  8181،،  8282ً المواد )ً المواد )ضمخ نظام مكافحة ؼسل األموال فضمخ نظام مكافحة ؼسل األموال فتتٌٌ ً ( عقوبات على مرتكب ( عقوبات على مرتكب

سنة وؼرامة مالٌة سبعة م ٌٌخ سنة وؼرامة مالٌة سبعة م ٌٌخ   ةةأعلى إلى السجخ خمس عشرأعلى إلى السجخ خمس عشر  جرٌمة ؼسل األموال تصل كحد  جرٌمة ؼسل األموال تصل كحد  

  لاير ومصادرة األموال أو المتحص ت أو الوسائط محل الجرٌمة .لاير ومصادرة األموال أو المتحص ت أو الوسائط محل الجرٌمة .
  ::وحدة التحرٌات المالٌة عن العملٌات المشبوهةوحدة التحرٌات المالٌة عن العملٌات المشبوهة  إبالغإبالغآلٌة آلٌة 

  

على المؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة عنلد تلوافر مؤشلرات على المؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة عنلد تلوافر مؤشلرات كافحة ؼسل األموال فلخ كافحة ؼسل األموال فلخ وفقا  لنظام موفقا  لنظام م

ودجئللل كافٌللة علللى إجللراء عملٌللة وصللفقة معقللدة أو ضللخمة أو ؼٌللر طبٌعٌللة ، أو عملٌللة تثٌللر ودجئللل كافٌللة علللى إجللراء عملٌللة وصللفقة معقللدة أو ضللخمة أو ؼٌللر طبٌعٌللة ، أو عملٌللة تثٌللر 

الشللكوا والشللبهات حللول مااٌتهللا والؽللرب منهللا أو أخ لهللا ع  للة بؽسللل األمللوال أو بتموٌللل الشللكوا والشللبهات حللول مااٌتهللا والؽللرب منهللا أو أخ لهللا ع  للة بؽسللل األمللوال أو بتموٌللل 

  بٌة أو المنظمات ارراابٌة أخ تبادر إلى اتخاذ ارجراءات اآلتٌة :بٌة أو المنظمات ارراابٌة أخ تبادر إلى اتخاذ ارجراءات اآلتٌة :ارراا  أو األعمال اررااارراا  أو األعمال ارراا

  رٌات المالٌة بتلا العملٌة فورا  رٌات المالٌة بتلا العملٌة فورا  إب غ وحدة التحإب غ وحدة التح..  

   إعللداد تقرٌللر مفصللل ٌتضللمخ جمٌللل البٌانللات والمعلومللات المتللوافرة لللدٌها عللخ تلللا إعللداد تقرٌللر مفصللل ٌتضللمخ جمٌللل البٌانللات والمعلومللات المتللوافرة لللدٌها عللخ تلللا

  العملٌات وارطراؾ ذات الصلة ، وتزوٌد وحدة التحرٌات به . العملٌات وارطراؾ ذات الصلة ، وتزوٌد وحدة التحرٌات به . 

  مالٌللة وؼٌللر المالٌللة بوضللل المؤشللرات الدالللة علللى وجللود شللبهة مالٌللة وؼٌللر المالٌللة بوضللل المؤشللرات الدالللة علللى وجللود شللبهة تقللوم المؤسسللات التقللوم المؤسسللات ال

عملٌات ؼسل أموال ، كما ٌج  العمل على تحدٌثها بشكل مسلتمر حسل  مقتضلٌات عملٌات ؼسل أموال ، كما ٌج  العمل على تحدٌثها بشكل مسلتمر حسل  مقتضلٌات 

تطور وتنوع أسالٌ  ارتكا  تلا العملٌات مل اجلتزام بما تصلدره الجهلات الر ابٌلة تطور وتنوع أسالٌ  ارتكا  تلا العملٌات مل اجلتزام بما تصلدره الجهلات الر ابٌلة 

  بهذا الخصوص .بهذا الخصوص .

  المعتملد ملخ  بلل الوحلدة عللى أخ المعتملد ملخ  بلل الوحلدة عللى أخ   ٌكوخ إب غ وحدة التحرٌلات المالٌلة وفل  النملوذجٌكوخ إب غ وحدة التحرٌلات المالٌلة وفل  النملوذج

  --أدنى على المعلومات اآلتٌة :أدنى على المعلومات اآلتٌة :  ٌشتمل الب غ كحد  ٌشتمل الب غ كحد  

  اواتفهم.اواتفهم.ومات عخ عناوٌنهم وأر ام ومات عخ عناوٌنهم وأر ام سماء األشخاص المتهمٌخ ومعلسماء األشخاص المتهمٌخ ومعلاا––أ أ 

  ..  ةةبٌاخ بالعملٌة المشتبه فٌها وأطرافها وظروؾ اكتشافها وحالتها الراانبٌاخ بالعملٌة المشتبه فٌها وأطرافها وظروؾ اكتشافها وحالتها الراان  --  

  سابات المصرفٌة ذات الع  ة .سابات المصرفٌة ذات الع  ة .بها والحبها والح  ههتحدٌد المبلػ محل العملٌة المشتبتحدٌد المبلػ محل العملٌة المشتب  --جج

  أسبا  دواعً اجشتباه التً استند إلٌها الموظؾ المسئول عخ ارب غ .أسبا  دواعً اجشتباه التً استند إلٌها الموظؾ المسئول عخ ارب غ .  --دد

  لػ لػ ااٌراعً بالتقرٌر المعد مخ  بلل المؤسسلات المالٌلة وؼٌلر المالٌلة علخ العملٌلات المبلٌراعً بالتقرٌر المعد مخ  بلل المؤسسلات المالٌلة وؼٌلر المالٌلة علخ العملٌلات المبل

  --عنها اآلتً :عنها اآلتً :

م مخ تارٌ  التبلٌػ على م مخ تارٌ  التبلٌػ على تقدم المؤسسات المالٌة لوحدة التحرٌات المالٌة التقرٌر خ ل عشرة أٌاتقدم المؤسسات المالٌة لوحدة التحرٌات المالٌة التقرٌر خ ل عشرة أٌا

  أخ ٌتضمخ اآلتً:أخ ٌتضمخ اآلتً:

  . كشوؾ الحسابات لفترة ستة أشهر .كشوؾ الحسابات لفترة ستة أشهر  

  ائ  المرفقة بمستندات فتح الحسا ائ  المرفقة بمستندات فتح الحسا صور مخ الوثصور مخ الوث..  
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  . بٌانات عخ طبٌعة العملٌات المبلػ عنها .بٌانات عخ طبٌعة العملٌات المبلػ عنها  

  . مؤشرات ومبررات الشا والمستندات المؤٌدة لذلا .مؤشرات ومبررات الشا والمستندات المؤٌدة لذلا  

  خ الوحلدة وذللا خل ل خ الوحلدة وذللا خل ل تقدم المؤسسات ؼٌر المالٌة تقرٌراا عخ الب ؼات عند طلبها ملتقدم المؤسسات ؼٌر المالٌة تقرٌراا عخ الب ؼات عند طلبها مل

  أسبوعٌخ مخ تارٌ  الطل  وٌمكخ أخ ٌشتمل الطل  على ما ٌلً :أسبوعٌخ مخ تارٌ  الطل  وٌمكخ أخ ٌشتمل الطل  على ما ٌلً :

  . معلومات عخ الطرؾ المبلػ عنه .معلومات عخ الطرؾ المبلػ عنه  

  الصلة .الصلة .مالٌة للمبلػ عنه أو األطراؾ ذات مالٌة للمبلػ عنه أو األطراؾ ذات بٌاخ بالمعام ت التجارٌة أو البٌاخ بالمعام ت التجارٌة أو ال  

  . تقدم المبررات والمؤشرات الدالة على الشا مؤٌدة بالمستندات .تقدم المبررات والمؤشرات الدالة على الشا مؤٌدة بالمستندات  
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  المالٌة:المالٌة:  وحدة التحرٌاتوحدة التحرٌات  عنوانعنوان  

  ((8811188111(  الرٌاب: )(  الرٌاب: )2888528885ص   : )ص   : )

  ((11186666651118666665الهاتؾ المجانً: )الهاتؾ المجانً: )

  ( ( 185861111185861111الهاتؾ : )الهاتؾ : )

  ((185861281185861281( )( )185861282185861282الفاكس ر م: )الفاكس ر م: )

  ما ٌلً : ما ٌلً : لل  وفقا  وفقا  وحدة التحرٌات المالٌة نماذج تختص بالمؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة وحدة التحرٌات المالٌة نماذج تختص بالمؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة   أعدتأعدت  و دو د

  

  



 

  

1166  

                                                                                                                                                                                        

  معلومات عن جهة اإلبالغمعلومات عن جهة اإلبالغ    
مؤسسة مؤسسة 
  مالٌةمالٌة

  الهاتــؾالهاتــؾ  الفـــرعالفـــرع  المــدٌنةالمــدٌنة  اسم البنناسم البنن
        

    االتصال بالمبلػاالتصال بالمبلػ

  مضمون البالغمضمون البالغ

  نوع العملٌةنوع العملٌة

  أخرىأخرى  تحوٌل بنكًتحوٌل بنكً  سحبسحب  إٌداعإٌداع
    داخلًداخلً    الفرعالفرع    شٌنشٌن

صراصرا    نمدنمد  
    خارجًخارجً    ؾ آلًؾ آلً

تارٌخ تنفٌذ تارٌخ تنفٌذ 
  العملٌةالعملٌة

الٌوالٌو  الولتالولت
  السنةالسنة  الشهرالشهر  التارٌخالتارٌخ  مم

          

  نوع العملٌةنوع العملٌة  كتابةكتابة  رلما  رلما    المبلػالمبلػ

      

حساب منفذ حساب منفذ 
  العملٌةالعملٌة

رلم رلم   رلم الحسابرلم الحساب
  البننالبنن  الفرعالفرع

                              

  منفذ العملٌةمنفذ العملٌة
  الجنسٌةالجنسٌة  رلم الهوٌةرلم الهوٌة  االسماالسم

                        

أسباب أسباب 

  االشتباهاالشتباه

  

  المستفٌدالمستفٌد

  المدٌنةالمدٌنة  الدولةالدولة  الجنسٌةالجنسٌة  وٌةوٌةرلم الهرلم اله  االسماالسم

          

رلم رلم   رلم الحسابرلم الحساب
  البنن المستفٌدالبنن المستفٌد  الفرعالفرع

                              
  اسم الفرعاسم الفرع  المدٌنةالمدٌنة  --المنطمةالمنطمة

    

    سعـادة مدٌر وحدة التحرٌات المالٌة بوزارة الداخلٌةسعـادة مدٌر وحدة التحرٌات المالٌة بوزارة الداخلٌة

  وحدة مكافحة ؼسل األموال بمؤسسة النمدوحدة مكافحة ؼسل األموال بمؤسسة النمدلرئٌس لرئٌس نسخة نسخة 

  السـ م علٌكم ورحمة هللا وبركاته...السـ م علٌكم ورحمة هللا وبركاته...

                  ..ههوخ أع ه ب ؼنا عخ عملٌة مشتبه بها ، أمل ارط ع واتخاذ ما ترونوخ أع ه ب ؼنا عخ عملٌة مشتبه بها ، أمل ارط ع واتخاذ ما ترونتجدتجد

  

  

      الرقم :      الرقم :                                          

هـ هـ 241241التاريخ :    /   /   التاريخ :    /   /      

م  م  122122الموافق :    /   /   الموافق :    /   /      

                      المرفقات :          المرفقات :          

بالغبالغ  عنعن  عملٌةعملٌة  مالٌةمالٌة  مشتبهمشتبه  بهبه     
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  معلومات عن جهة اإلبالغمعلومات عن جهة اإلبالغ

اســم المكتب اســم المكتب 

  المحاسبًالمحاسبً

  الهاتــؾالهاتــؾ  الفـــرعالفـــرع  المــدٌنةالمــدٌنة

        

  العنوانالعنوان  الهاتؾ الهاتؾ     اسم الُمبَــلّػاسم الُمبَــلّػ

      

  مضمون البالغمضمون البالغ

أســــم الشـخص / المنشأة أســــم الشـخص / المنشأة 

  المشتبة بهمالمشتبة بهم

  

الــهــوٌـــة / السجل الــهــوٌـــة / السجل   رلــــمرلــــم

  التجاريالتجاري

  

    الجـنســـــٌةالجـنســـــٌة

    نوع العملٌة المشتبه بهانوع العملٌة المشتبه بها

ممدار لٌمة العملٌة المشتبه ممدار لٌمة العملٌة المشتبه 

  بهابها

  

  

  :......................................................................................:......................................................................................ملخص البالغملخص البالغ

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................  

  (...............................................................(...............................................................88:     :     أسباب االشتباهأسباب االشتباه

66.....).....)....................................................................................................................  

11 ...............................................................) ...............................................................)  

  
  سعـادة مدٌر وحدة التحرٌات المالٌة بوزارة الداخلٌةسعـادة مدٌر وحدة التحرٌات المالٌة بوزارة الداخلٌة

  41931474193147نسخة لوزارة التجارة والصناعة / وحدة مكافحة ؼسل األموال فاكس نسخة لوزارة التجارة والصناعة / وحدة مكافحة ؼسل األموال فاكس 

  ٌكم ورحمة هللا وبركاته...ٌكم ورحمة هللا وبركاته...السـ م علالسـ م عل

  ..ههتجدوخ أع ه ب ؼنا عخ عملٌة مشتبه بها ، أمل ارط ع واتخاذ ما ترونتجدوخ أع ه ب ؼنا عخ عملٌة مشتبه بها ، أمل ارط ع واتخاذ ما ترون

::  الوظٌفةالوظٌفة   
بالغبالغ  عنعن  عملٌةعملٌة  مالٌةمالٌة  مشتبهمشتبه  بهبه     

      الرقم :      الرقم :                                          

هـ هـ 241241التاريخ :    /   /   التاريخ :    /   /      

م  م  122122الموافق :    /   /   الموافق :    /   /      

  المرفقات :                    المرفقات :                    
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  معلومات عن جهة اإلبالغمعلومات عن جهة اإلبالغ

اســم المحل اســم المحل 

/المؤسسة /المؤسسة 

  /الشركة/الشركة

  الهاتــؾالهاتــؾ  الفـــرعالفـــرع  المــدٌنةالمــدٌنة

        

  العنوانالعنوان  الهاتؾ الهاتؾ     اسم الُمبَــلّػاسم الُمبَــلّػ

      

  مضمون البالغمضمون البالغ

    ـشـتبه بــهـشـتبه بــهأســــم الشـخص المأســــم الشـخص الم

    رلـــــــم الــهـــــوٌـــــــةرلـــــــم الــهـــــوٌـــــــة

    الجـنســـــــــــــٌةالجـنســـــــــــــٌة

  بٌع      شراء      استبدال      ذهب     مجوهرات     ساعات     أخرىبٌع      شراء      استبدال      ذهب     مجوهرات     ساعات     أخرى  نوع العملٌةنوع العملٌة

      ممدار لٌمة العملٌة المشتبه بهاممدار لٌمة العملٌة المشتبه بها

  ..........................................................:.........................................................:.........................................................ملخص البالغملخص البالغ

..................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  

  (............................................................(............................................................88:     :     أسباب االشتباهأسباب االشتباه

66............................................................)............................................................)  

11 .........................................................) .........................................................)  

  سعـادة مدٌر وحدة التحرٌات المالٌة بوزارة الداخلٌةسعـادة مدٌر وحدة التحرٌات المالٌة بوزارة الداخلٌة

  41931474193147التجارة والصناعة / وحدة مكافحة ؼسل األموال فاكس التجارة والصناعة / وحدة مكافحة ؼسل األموال فاكس نسخة لوزارة نسخة لوزارة 

  السـ م علٌكم ورحمة هللا وبركاته...السـ م علٌكم ورحمة هللا وبركاته...

  ..ههتجدوخ أع ه ب ؼنا عخ عملٌة مشتبه بها ، أمل ارط ع واتخاذ ما ترونتجدوخ أع ه ب ؼنا عخ عملٌة مشتبه بها ، أمل ارط ع واتخاذ ما ترون

::  الوظٌفةالوظٌفة   

بالغبالغ  عنعن  عملٌةعملٌة  مالٌةمالٌة  مشتبهمشتبه  بهبه     

      الرقم :      الرقم :                                          

هـ هـ 241241التاريخ :    /   /   التاريخ :    /   /      

م  م  122122:    /   /   :    /   /     الموافقالموافق   

  المرفقات :                    المرفقات :                    
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  مؤسساتمؤسسات
  مالٌةمالٌة

شخص شخص ) )   
مرخص له مرخص له 

))  

  الهاتــؾالهاتــؾ  الفـــرعالفـــرع  المــدٌنةالمــدٌنة  اسم الشخصاسم الشخص

        

مؤسسات مؤسسات 
  ٌة ٌة ؼٌر مالؼٌر مال

  الهاتؾالهاتؾ  الفرع الفرع   المدٌنة المدٌنة   اسم البنناسم البنن

        

االتصال االتصال 
  العنوانالعنوان  الهاتؾالهاتؾ  األسم األسم   بالمبلػبالمبلػ

  معلومات عن جهة البالغ مضمون البالغمعلومات عن جهة البالغ مضمون البالغ

نوع نوع 
  العملٌةالعملٌة

  أخرىأخرى  تحوٌل بنكًتحوٌل بنكً  سحبسحب  إٌداعإٌداع

    داخلًداخلً    الفرعالفرع    شٌنشٌن
  

صراؾ صراؾ     نمدنمد
    خارجًخارجً    آلًآلً

تارٌخ تنفٌذ تارٌخ تنفٌذ 
  العملٌةالعملٌة

  السنةالسنة  الشهرالشهر  التارٌخالتارٌخ  الٌومالٌوم  الولتالولت
          

ممدار ممدار 
  المبلػالمبلػ

  نوع العملٌةنوع العملٌة  كتابةكتابة  رلما  رلما  
      

حساب حساب 
منفذ منفذ 
  العملٌةالعملٌة

رلم رلم   رلم الحساب األستثماريرلم الحساب األستثماري
  المرخص له المرخص له الشخص الشخص   الفرعالفرع

      

منفذ منفذ 
  العملٌةالعملٌة
)المشتبه )المشتبه 
  به (به (

  الجنسٌةالجنسٌة  رلم الهوٌةرلم الهوٌة  االسماالسم

      

أسباب أسباب 

  االشتباهاالشتباه

  

  
  المستفٌد ) المشتبه به (المستفٌد ) المشتبه به (

  المدٌنةالمدٌنة  ةةالدولالدول  الجنسٌةالجنسٌة  رلم الهوٌةرلم الهوٌة  االسماالسم

          
  بنن المستفٌدبنن المستفٌد  رلم الفرعرلم الفرع  رلم الحسابرلم الحساب

      

  سعـادة مدٌر وحدة التحرٌات المالٌة بوزارة الداخلٌةسعـادة مدٌر وحدة التحرٌات المالٌة بوزارة الداخلٌة

  السـ م علٌكم ورحمة هللا وبركاته...السـ م علٌكم ورحمة هللا وبركاته...

  ..ههتجدوخ أع ه ب ؼنا عخ عملٌة مشتبه بها ، أمل ارط ع واتخاذ ما ترونتجدوخ أع ه ب ؼنا عخ عملٌة مشتبه بها ، أمل ارط ع واتخاذ ما ترون

  الوظٌفة :الوظٌفة :                                                                                        الختم الرسمً:الختم الرسمً:          

  

::  الوظٌفةالوظٌفة   
بالغبالغ  عنعن  عملٌةعملٌة  مالٌةمالٌة  مشتبهمشتبه  بهبه     

      الرقم :      الرقم :                                          

هـ هـ 241241التاريخ :    /   /   التاريخ :    /   /      

م  م  122122الموافق :    /   /   الموافق :    /   /      

  المرفقات :                    المرفقات :                    
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  ::االفصاحاالفصاح

على كل مسافر سواء  مؽادر للمملكلة أو  ادملا  لهلا بالتصلرٌح للجملارا السلعودٌة على كل مسافر سواء  مؽادر للمملكلة أو  ادملا  لهلا بالتصلرٌح للجملارا السلعودٌة 

أو المعادخ الثمٌنلة التلً تزٌلد أو المعادخ الثمٌنلة التلً تزٌلد   عخ المبالػ النقدٌة أو األدوات المالٌة القابلة للتداولعخ المبالػ النقدٌة أو األدوات المالٌة القابلة للتداول

علللى علللى عللخ سللتٌخ ألللؾ لاير أو مللا ٌعادلهللا مللخ العملل ت األخللر  ، وٌسللري ذلللا عللخ سللتٌخ ألللؾ لاير أو مللا ٌعادلهللا مللخ العملل ت األخللر  ، وٌسللري ذلللا 

الشركات والمؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة ومح ت الذا  وبعثات الحو والعمرة الشركات والمؤسسات المالٌة وؼٌر المالٌة ومح ت الذا  وبعثات الحو والعمرة 

وشلللركات الخلللدمات الخاصلللة بنقلللل النقلللد أو الطلللرود البرٌدٌلللة وؼٌلللر البرٌدٌلللة وشلللركات الخلللدمات الخاصلللة بنقلللل النقلللد أو الطلللرود البرٌدٌلللة وؼٌلللر البرٌدٌلللة 

  واررسالٌات مل اجحتفاظ بحقها بممارسة أعمالها وف  النماذج التالٌة:واررسالٌات مل اجحتفاظ بحقها بممارسة أعمالها وف  النماذج التالٌة:



 

  

2211  
  



 

  

2222  

  المقدمة المقدمة 
88  

  11  وحدة التحرٌات المالٌة وحدة التحرٌات المالٌة 

  22  مخ الدلٌلمخ الدلٌلدؾ دؾ ههالال

  11  ؼسل األموالؼسل األموال

  11  مراحل عملٌة ؼسل األموالمراحل عملٌة ؼسل األموال

  11  ارٌداعارٌداع

  88  التؽطٌةالتؽطٌة

  88  الدمو الدمو 

  8181  تموٌل ارراا  تموٌل ارراا  

  8888  أسالٌ  واتجااات ؼسل  األموال وتمول ارراا أسالٌ  واتجااات ؼسل  األموال وتمول ارراا 

  8686  مخ األمثلة على تلا األسالٌ مخ األمثلة على تلا األسالٌ 

  8888  إٌجاد نظام ر ابة داخلً فعال إٌجاد نظام ر ابة داخلً فعال 

  6161  تطبٌ  مبدأ اعرؾ عمٌلا تطبٌ  مبدأ اعرؾ عمٌلا 

  6666  المؤشرات المؤشرات 



 

  

2233  

  6666  ؼسل األموال وتموٌل ارراا  باستخدام العملٌات النقدٌة ؼسل األموال وتموٌل ارراا  باستخدام العملٌات النقدٌة 

  ؼسل األموال وتموٌل ارراا  باستخدام عملٌات ؼسل األموال وتموٌل ارراا  باستخدام عملٌات 

  المصارؾ المصارؾ 
6161  

  ؼسل األموال وتموٌل ارراا  باستخدام العملٌات ذاتؼسل األموال وتموٌل ارراا  باستخدام العملٌات ذات

  باجستثمارباجستثمارالصلة الصلة   
6161  

  ؼسل األموال وتموٌل ارراا  مخ خ ل النشاطات ؼسل األموال وتموٌل ارراا  مخ خ ل النشاطات 

  خارج الحدودخارج الحدود
6161  

  6868  موال وتموٌل ارراا  باستخدام نشاط التأمٌخموال وتموٌل ارراا  باستخدام نشاط التأمٌخؼسل األؼسل األ

  1111  ؼسل األموال وتموٌل ارراا  باستخدام عملٌات تجارٌةؼسل األموال وتموٌل ارراا  باستخدام عملٌات تجارٌة

  1616  بذل العناٌة المهنٌة ال زمةبذل العناٌة المهنٌة ال زمة

  1111  التدرٌ  وتأاٌل الموظفٌخالتدرٌ  وتأاٌل الموظفٌخ

  1515  بالسج ت بالسج ت   اجحتفاظاجحتفاظ

  1111  العقوبات العقوبات 

  1212  آلٌة إب غ وحدة  التحرٌات المالٌة عخ العملٌات المشبواة آلٌة إب غ وحدة  التحرٌات المالٌة عخ العملٌات المشبواة 

  5151  عنواخ وحدة التحرٌات المالٌة عنواخ وحدة التحرٌات المالٌة 

  5151  ارفصاح ارفصاح 



 

  

2244  

  


