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نـشـــرة تـوعــويـة 
عــن مكــافـحـــة غـســــل األمـــــوال
اإلدارة العامة لإلشراف على مؤسسات السوق المالية
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توّد هيئة السوق المالية التنبيه على أّن هذه النشرة استرشاديه وتوعوية 
التنفيذية  ولوائحه  المالية  السوق  لنظام  بدياًل  تُعّد  وال  للمستثمرين, 
واألنظمة والتعليمات ذات العالقة، وال تشكل بأّي حال من األحوال مرجعًا 
على  المترتبة  القانونية  وااللتزامات  والمسؤوليات  اإلجراءات  من  أليٍّ 

األطراف ذات العالقة.
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تهدف هيئة السوق املالية إىل حتقيق احلماية للمستثمرين من املمارسات غري العادلة، أو غري السليمة، أو اليت تنطوي 
على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تالعب، وتسعى إىل إجياد سوق مالية فاعلة،  ومتطورة. وإميانًا بأهمية مكافحة 
جرمية غسل األموال، أصدرت هيئة السوق املالية هذه النشرة التوعوية اليت تهدف إىل تفعيل دور املستثمرين يف احلّد 
من هذه اجلرمية ورفع درجة وعيهم حبقوقهم ومسؤولياتهم وال سيما  املتطلبات الواجب عليهم اإلفصاح عنها  لألشخاص 

املرخص هلم .

مـقــدمــة
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 وفقًا لنظام مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوم امللكي رقم م/31 وتاريخ 1433/5/11هـ، فإن الفقرة )1( 	 
من املادة األوىل منه نصت على اآلتي: "غسل األموال: ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو متويه 

أصل حقيقة أموال مكتسبة خالفًا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة املصدر".

تنتج عن عمليات غسل األموال أرباح طائلة، لذلك يوجد دافع التباع العديد من األساليب اليت تساعد على إخفاء  �
حماولة  أّي  العمليات  بتلك  القائمون  يتجنب  لكي  وذلــك  مصادرها؛  عن  األنظار  وصــرف  فيها  املشتبه  األمــوال 

حملاكمتهم  أو إدانتهم أو مصادرة أمواهلم.

ما المقصود بغسل األموال

 اإليداع / اإلحالل. 1
تشمل عملية إدخال األموال الناجتة من مصدر غري مشروع إىل النظام املالي.

 التغطية. 2
تتألف عادة من جمموعة من العمليات، من خالل حتويل ونقل األموال بغرض إخفاء أصلها.

 الدمج. 3
وهي املرحلة األخرية من عملية غسل األموال، وتشمل إعادة إدخال األموال مرة أخرى يف النظام االقتصادي املشروع، وقد يتم هذا 

األمر من خالل شراء األصول واألسهم.

مراحل عملية غسل األموال
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السوق  هيئة  من  هلا  املرخص  غري  املالية  املؤسسات  أو  األشخاص  مع  التعامل  عدم  املستثمر  على  جيب 
شخصًا  يكن  مل  ما  اململكة  يف  املالية  األوراق  أعمال  ممارسة  شخص  أّي  على  ُيظر  إنه  إذ  املالية؛ 
الصادرة  املالية  األوراق  أعمال  من الئحة   )1( للملحق  وفقًا  أو مستثنى  املالية  السوق  هيئة  من  له  مرخصًا 
ُتعّد  التنفيذية  والئحته  األموال  غسل  مكافحة  نظام  ضوء  يف  أنه  كما  املالية،  السوق  هيئة  جملس  عن 
غري  املصادر  أو  اإلجرامية  األنشطة  ضمن  من  ترخيص  بدون  املالية  األوراق  أعمال  يف  الوساطة  ممارسة 

. األموال  منها من ضمن عمليات غسل  الناجتة  باألموال  االشتغال  ُيعّد  اليت  النظامية  أو غري  املشروعة 

هل يمكن التعامل مع أشخاص أو مؤسسات ماليه غير مرخص لها من هيئة السوق المالية ؟
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    جيب على املستثمر عدم تقديم أّي مبالغ نقدية للشخص املرخص له سواء أكانت لغرض استثماري أم مقابل خدمة 
م له.  ويف حال طلب الشخص املرخص له مبالغ نقدية، جيب على املستثمر رفض ذلك وتبليغ هيئة السوق املالية من  تقدَّ

خالل إحدى الوسائل التالية: 
 موقع هيئة السوق املالية  www.cma.org.sa على الرابط »كيف تقدم شكوى«.. 1
 إرسال الشكوى على الفاكس رقم )00966112797003( حتويلة )7066(. 2
3 . Investors.Complaints@cma.org.sa :بريد إلكرتوني 
 إرسال البالغ على العنوان الربيدي للهيئة : ص.ب )87171( الرياض )11642(.. 4
 أو تقديم البالغ إىل موظفي إدارة شكاوى املستثمرين حبسب العناوين اآلتية: . 5

-   برج الفيصلية ، الدور العاشر ، إدارة شكاوى املستثمرين.
-   مقر هيئة السوق املالية - طريق امللك فهد.

عدم التعامل باألموال النقدية مع المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة )األشخاص المرخص لهم(.
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 جيب على الشخص املرخص له أن يطلب من املستثمر اإلفصاح عن مصادر األموال كافة سواء أكانت مصادر دخل 
دائمة أم مؤقتة أم  ثروة؛ ذلك أن عدم اإلفصاح ُيعّد من املؤشرات الدالة على غسل األموال ومتويل اإلرهاب املذكورة يف 

امللحق رقم )1( من قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية.

جيب على الشخص املرخص له أن يطلب من املستثمر اإلفصاح عن املالك النهائي أو املسيطر على أموال العميل أو من 
ينفذ أي عملية أو عمل نيابة عنه أو املنتفع النهائي من احلساب، وعن أي شخص ميارس سيطرة على شخصية اعتبارية. 
ويف حال عدم متكن الشخص املرخص له من اختاذ إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل بشكل مرٍض يف مرحلة 
فتح حساب،  جيب عليه إنهاء عالقة العمل وعدم تنفيذ أي عملية للعميل، وعليه تقدير مدى احلاجة إىل اإلبالغ عن أّي 

عمليات مشتبه فيها. 

اإلفصاح عن مصادر األموال الخاصة بالمستثمر للمؤسسة المالية المرخص لها من الهيئة )الشخص المرخص له(

اإلفصاح عن المستفيد الحقيقي أو المنتفع النهائي
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جيب على الشخص املرخص له أن يطلب من املستثمر اإلفصاح عن طبيعة عمله إذا كان يشغل منصبًا حكوميًا 
يف  التنفيذيني  املوظفني  وكبار  والعسكريني  القضائيني  املسؤولني  ذلــك  ويشمل  املستوى  رفيع  سياسيًا  أو 
املستثمر  أمــوال  على  املسيطر  أو  النهائي  املالك  كان  إذا  اإلفصاح  يطلب  وأن  للدولة،  اململوكة  الشركات 
جتاه  الواجبة  العناية  إجراءات  اختاذ  من  له  املرخص  الشخص  متكن  عدم  حال  ويف  املناصب.  تلك  أحد  يشغل 
للعميل،  عملية  أي  تنفيذ  وعدم  العمل  عالقة  إنهاء  عليه  جيب  احلساب،  فتح  مرحلة  يف  مرٍض  بشكل  العميل 

فيها.   أي عمليات مشتبه  اإلبالغ عن  إىل  احلاجة  تقدير مدى  وعليه 

أدنى، كذلك ميكن  بياناته بشكل سنوي كحد  املستثمر حتديث  يطلب من  أن  له  املرخص  الشخص  جيب على 
للشخص املرخص له طلب حتديث تلك البيانات يف أي وقت. 

اإلفصاح عن أّي منصب حكومي أو سياسي يشغله المستثمر         

تحديث بيانات العميل بشكل سنوي
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يف حالة االشتباه يف وجود نشاط قد ينطوي على غسل أموال أو متويل إرهاب أو إجرامي أو مصدر غري مشروع أو غري 
نظامي، يتعني على املستثمر:

 تبليغ وحدة التحريات املالية بوزارة الداخلية من خالل منوذج التبليغ املوجود على موقع وزارة الداخلية االلكرتوني 	 
وإرساله على الفاكس رقم )011-4127616( .

 	.)CMA-AML@cma.org.sa ( إشعار هيئة السوق املالية بعملية التبليغ من خالل الربيد اإللكرتوني 

كيفية التبليغ عن عملية مالية مشتبه فيها 

األموال  وتعمل كجهاز مركزي وطين ملكافحة جرائم غسل  الداخلية،  لوزارة  التابعة  املالية  التحريات  وحدة  هي 
ومتويل اإلرهاب، ومن أبرز اختصاصاتها: 

مكافحة جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب للحد من توافر مناخات آمنة للمعامالت املالية املشتبه فيها. �
للربح  � اهلادفة  غري  واملنظمات  احملددة  املالية  غري  واملهن  واألعمال  املالية  املؤسسات  من  الــواردة  البالغات  تلقى 

واجلهات احلكومية األخرى واألفراد عن العمليات اليت ُيشتبه يف أنها جرمية غسل أموال.

 دور وحدة التحريات المالية
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املصحوبة  املتغريات  العصر احلديث, يف ظل  يشهدها  اليت  االقتصادية  أخطر اجلرائم  من  األموال  ُتعّد جرائم غسل 
بالتقدم التكنولوجي يف جماالت االتصاالت واملعلومات، لذا نالت هذه الظاهرة الكثري من اهتمام الدول ملا هلا من 

تأثري سليب يف التنمية و النمو االقتصادي لتلك الدول. ومن أهم اآلثار االقتصادية ملكافحة غسل األموال ما يلي:
 
 اخنفاض معدالت البطالة.. 1
 احلد من انتشار الفساد والرشوة واالختالس.. 2
 تشجيع االستثمارات احمللية و املساهمة يف توافر املقومات الالزمة جلذب املستثمر األجنيب.. 3
 محاية قيمة العملة احمللية من التدهور أمام العمالت األجنبية .. 4
 وجود مشاريع تنموية حقيقية.. 5

األثر االقتصادي لمكافحة غسل األموال 
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من أبرز األنشطة اإلجرامية املتعلقة باألوراق املالية ممارسة الوساطة يف أعمال األوراق املالية بدون ترخيص والتداول 
بناًء على معلومات داخلية املنصوص عليها يف نظام السوق املالية واليت ُيعّد االشتغال باألموال الناجتة منها من عمليات 
غسل األموال املنصوص عليها يف الفقرة 2 من املادة الثانية من الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل األموال. ومن 

أمثلة األنشطة اإلجرامية أو املصادر غري املشروعة أو غري النظامية األخرى ما يلي: 

 متويل األعمال اإلرهابية واإلرهابيني واملنظمات اإلرهابية بشكل مباشر أو غري مباشر من مصادر مشروعة أو . 1
غري مشروعة.

 تهريب املسكرات أو تصنيعها أو املتاجرة بها أو تروجيها.. 2
 جرائم التزييف وتقليد النقود املنصوص عليها يف النظام اجلزائي على تزوير وتقليد النقود.. 3
 جرائم التزوير املنصوص عليها يف نظام مكافحة التزوير.. 4
 جرائم الرشوة املنصوص عليها يف نظام مكافحة الرشوة.. 5
 تهريب األسلحة والذخائر أو املتفجرات أو تصنيعها أو اإلجتار فيها.. 6
 القرصنة. 7
 االبتزاز. 8

أمثلة لألنشطة اإلجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية 
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 االختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن غري املشروعة.. 9
 القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة.. 10
 جرائم البيئة.. 11
 السلب أو السطو املسلح.. 12
 السرقات واالجتار غري املشروع بالسلع املسروقة وغريها.. 13
 النصب واالحتيال.. 14
 االختالس من األموال العامة التابعة للجهات احلكومية أو اليت تساهم بها الدولة، وكذلك اخلاصة كالشركات . 15

واملؤسسات التجارية وحنوها.
 مزاولة األعمال املصرفية بطريقة غري نظامية املنصوص عليها يف املادة الثانية من نظام مراقبة البنوك.. 16
 ممارسة الوساطة يف أعمال التأمني بدون ترخيص املنصوص عليها يف نظام مراقبة شركات التأمني التعاوني.. 17
التجاري . 18 والتسرت  السلع  وتقليد  واألسعار  واألوزان  باألصناف  كالغش  التجارية  باألنشطة  املتعلقة  اجلرائم   

املنصوص عليه يف نظام مكافحة التسرت التجاري، وتزييف املنتجات والقرصنة عليها.
 التهريب اجلمركي الواردة يف نظام اجلمارك املوحد لدول جملس التعاون اخلليج العربية.. 19
 جرائم التهرب الضرييب.. 20

أمثلة لألنشطة اإلجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية 
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موقع الهيئة:
  www.cma.org.sa

الرقم المجاني:
 800 245 1111

فاكس:
  +966 11 490 6599


