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 مقدمة:
وتااااري   1/1566علاااى القااارار الاااوزاري رقااام  بنااااءا      
كلااااف مؤسسااااة النقااااد اإلشااااراف  هاااا الااااذي21/7/1422

لاااى والرقاباااة علاااى  نشااااط شاااركات التاااوجير التماااويلي وا 
التنظيمي الذي تقوم باه المؤسساة  علاى و الدور الرقابي 

شااارةا لتموياال الخاةااعة تحاات إشاارافها  و شااركات ا إلااى  ا 
نظاام مكافحااة غسال األمااوال وللحتاه التنفيذيااة الصااادر 

هااااا 25/6/1424وتاااااري  33بالمرسااااوم الملكااااي رقاااام م/
إلااى شااركات  مؤسسااة النقاادن لااى التعاااميم الصااادرة عااوا  

باااااااات النظامياااااااة لتزامااااااااا بالمتطلالتاااااااوجير التماااااااويلي  وا
ليااااات مكافحااااة عم بشااااونواإلشاااارافية المحليااااة والدوليااااة 

المؤسسااااة صاااادرت ا غساااال األمااااوال وتموياااال اإلرهاااااب 
جااراءات التااي تمثاال سياسااات التنظيميااة هااذا القواعااد  وا 

من المؤسساة إلزامية التنفيذ من الشركات المرخص لها 
 لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

ةمان التزام شركات  إلى دالقواعوتهدف هذا      
لعربّية السعودّية بنظام التمويل العاملة في المملكة ا

مات وتعلي مكافحة غسل األموال وللحته التنفيذية 
وجميع القرارات ذات مؤسسة النقد العربي السعودي  

مجلس األمن التابع لألمم ة الصادرة عن الصل
 واإلجراءاتوتطبيق السياسات والمعايير   المتحدة

 المشتبه بها واألنظمة لمنع واكتشاف ومراقبة العمليات
والتبليغ عن أنشطة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

مجموعة العمل المالي )فاتف( ئ وتوصيات وفقاا لمباد
اب  اإلره افحة غسل األموال وتمويلمكالخاصة ب

 شركات التمويلحماية إلى  هذا القواعد تهدفو 
ت لتمرير قنواستغل لعاملة في المملكة من أن ت  ا

الناشلة عن أنشطة غسل العمليات غير المشروعة 
 جرالم مالّية أخرى  اإلرهاب وأيّ األموال وتمويل 

ثقة بنزاهة وسمعة تعزيز وحماية ال إلىتهدف و 
توفير لمالية السعودية والمحافظة عليها  و ااألنظمة 

INTRODUCTION: 

 

         Based on the Ministerial Decision No 

1566/1 dated 21/7/1420 AH, entrusting 

(SAMA) with the power to supervise and 

regulate the activity of financial leasing 

and financing companies under its 

supervision, 

         Referring to the Anti Money 

Laundering Law (AML) and its 

Implementing Regulation issued by Royal 

Decree No. 39/M dated 25/6/1424 AH and 

to the circulars issued by SAMA for 

financial leasing companies, 

         And in compliance with local and 

international regulatory and supervisory 

requirements for AML/CFT, SAMA has 

issued these regulatory rules as compulsory 

policies and measures for compliance with 

by financing companies licensed by it in 

order to combat Money Laundering (ML) 

and Terrorism Financing (TF) . 

 

         These rules aim at ensuring 

compliance of financing companies, 

operating in the Kingdom, with AML law 

and its Implementing Regulation, helping 

financing companies to abide by AML law, 

SAMA's rules and all relevant resolutions 

issued  by United Nations Security 

Council, implementing policies, standards, 

measures and laws to prevent, track and 

monitor suspicious operations; and 

reporting ML and TF activities in 

accordance with the Financial Action Task 

Force's (FATF) recommendations on 

Money Laundering and Financing 

Terrorism. The rules also aim at protecting 

financing companies operating in the 

Kingdom from exploitation for illegal 

operations that may involve ML or TF 

transactions or any other financial criminal 
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 أفةل درجات األمن والحماية للعمالء 
موياال الماارخص لهااا كات التجااب علااى شاار عليااه يو      

  قواعدهذا ال التقيد بتطبيق مؤسسة النقدبالمملكة من 
مخالفااااة لشااااروط  قواعاااادعاااادم التقيااااد بهااااذا الويعااااد       

التاااااارخيص وتكااااااون الشااااااركات مساااااالوله عاااااان أعمااااااال 
د قاااااو  قواعااااادالهم فاااااي تطبياااااق هاااااذا الموظفيهاااااا أو إهمااااا

الاواردة فاي يعرةها إلى عقوبات من ةمنها العقوبات 
علاااى الشاااركات إباااالغ مكافحاااة غسااال األماااوال  و  نظاااام

  القواعدالتقيد بهذا المؤسسة عن أي عوالق قد تعيق 
 

 الفقرة األولى/ اإلطار النظامي:
علاااى المعلوماااات األساساااية  لقواعااادتحتاااوي هاااذا ا  1

أدنااااى لتحقيااااق مكافحااااة عمليااااات غساااال األمااااوال  اا حااااد
  اإلرهابوتمويل 

 ت التمويااااال أن تجعااااال هاااااذايتعاااااين علاااااى شاااااركا  2
جراءاتهاا الداخلياة  ويجابمن  القواعد جزءاا   أنظمتهاا وا 

لخاادمات علااى جميااع المنتجااات وا قواعاادتطبيااق هااذا ال
بصااورة مباشاارة أو غياار مباشاارة التااي تقاادمها الشااركات 

الشاركات مراعااة  لتعاون مع مؤسساات أخارى  وعلاىبا
مااع مااواد نظااام مكافحااة بااالتزامن  قواعاادتطبيااق هااذا ال

عليماااات األخااارى التنفيذياااة والتغسااال األماااوال وللحتاااه 
ن الصاااااادرة عااااا التوصاااااياتمااااان بينهاااااا ذات العالقاااااة و 

مجموعااااااة العماااااال المااااااالي لمكافحااااااة عمليااااااات غساااااال 
 تمويااال اإلرهااااب والماااذكرات التفسااايرية لهاااا و األماااوال 
ن ليماات والتعااميم األخارى الصاادرة عاإلاى التع إةافةا 
 بهذا الخصوص  النقد مؤسسة

علااى  القواعاادطبيااق هااذا تقااع المساالولية النهاليااة لت  3
ن شااركات التموياال  بمااا فااي ذلاال األعمااال الصااادرة عاا

  ويعاااد  قواعااادالهم فاااي تطبياااق هاااذا الموظفيهاااا أو إهمااا
قاد يعرةاها عدم التقيد بها مخالفة لشروط الترخيص و 

للعقوبااات المنصااوص عليهااا فااي نظااام مكافحااة غساال 

activity,  enhancing and preserving the 

confidence of the public in the integrity 

and reputation of the financing sector in 

the Kingdom and providing the highest 

degree of security and safety to customers.  

          

         Financing companies, licensed by 

SAMA, shall comply with these rules. 
                 

         Non-compliance with these rules 

shall be considered as a violation of the 

terms of the license. Companies shall be 

held accountable for the acts of their 

employees or negligence to enforce such 

rules. Therefore, companies may be subject 

to sanctions, including those provided for 

in the AML Law. They  are also required 

to notify SAMA of any impediments that 

may prevent compliance with these  rules. 

 
 

1- Regulatory Framework 
 

1. These rules constitute, as a minimum, 

basic information required to combat 

ML/TF operations. 

2. Financing companies shall make these 

rules an integral part of their internal 

regulations and procedures and they are 

required to apply them to all the products 

and services they offer, whether directly or 

indirectly in cooperation with other 
establishments. The companies are also 

required to bear in mind the enforcement 

of these rules along with the provisions of 

the AML Law and its implementing and 

other relevant regulations, including the 

FATF's recommendations for AML/CFT 

and their interpretative notes, in addition to 

other rules and circulars issued by SAMA 

in this regard. 

3. The ultimate responsibility for 
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األمااوال وغيرهااا ماان العقوبااات المنصااوص عليهااا فااي 
 ألخرى ذات العالقة األنظمة ا

عااان  مؤسساااة النقاااد علاااى شاااركات التمويااال إباااالغ  4
  لقواعدصعوبات قد تواجهها عند التقيد بهذا ا أي

 
 الفقرة الثانية/ الفروع والشركات التابعة:

 

يجااااب علااااى الشااااركة التوكااااد ماااان التاااازام فروعهااااا   1
بهاذا  هااوخارج المملكاة والشركات التابعاة لهاا داخال

المملكااااة  عاااانلح الصااااادرة واألنظمااااة واللااااوا القواعااااد
المتعلقاااة بمكافحاااة غسااال األماااوال وتمويااال اإلرهااااب 

 وتوصيات مجموعة العمل المالي 

علااااى  القواعااااديجااااب علااااى الشااااركة تطبيااااق هااااذا   2
إن  الفااااروع والشااااركات التابعااااة لهااااا خااااارج المملكااااة

فاي مح به القوانين واألنظماة وبالحد الذي تس توجد
 الدولة المةيفة  

تالف بااااااين متطلبااااااات فااااااي حااااااال وجااااااود أي اخاااااا  3
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المطبقة فاي 
المملكااااة مااااع المتطلبااااات المعمااااول بهااااا فااااي الاااادول 

ة لهااااا المةاااايفة لفااااروع الشااااركة أو الشااااركات التابعاااا
إلاااى تطلباااات الميجاااب علاااى الشاااركة تطبياااق أعلاااى 

الحااااااد الاااااااذي تسااااااامح بااااااه قاااااااوانين وأنظماااااااة الدولاااااااة 
 المةيفة  

الدولااااة المةاااايفة مااااع  فااااي حالااااة تعااااار  قااااانون  4
األنظمااة واللااوالح والتعليمااات المعتماادة فااي المملكااة 
كااون يكااون الفاارع أو الشااركة التابعااة لهااا غياار قااادرة 

لشااركة علااى االلتاازام التااام بااوعلى المتطلبااات  علااى 
إباااالغ مؤسساااة النقاااد باااذلل واللتااازام باااوي توجيهاااات 

 تصدر لها في هذا الشون  

 النقاد ماع مؤسساة على الشركة التواصل المساتمر  5
لمعرفاااااة المساااااتجدات ونقااااااط الةاااااعف فاااااي أنظماااااة 

implementing these rules lies with the 

financing companies which will also be 

accountable for the acts committed by their 

employees or for their negligence in 

implementing these rules. Non-compliance 

with these rules shall be considered as a 

violation of the license conditions and may 

lead to imposing sanctions as provided for 

in the AML Law and  other relevant 

regulations. 

4. Financing companies shall inform 

SAMA of any difficulties they may 

encounter in complying with these rules. 
 
 

2- Branches and Affiliate Companies 

 

1. The Company is required to ensure that 

its branches and affiliates inside and 

outside the Kingdom, if any,   comply 

with these rules, the AML/CFT 

regulations and implementation rules 

issued in the Kingdom and the FATF's 

Recommendations. 

2. The Company is required to implement 

these rules in its branches and affiliates 

outside the Kingdom, if any, within the 

limits authorized by the laws and 

regulations applicable in the host country. 

3. In case of a conflict between the 

AML/CFT requirements applicable in the 

Kingdom and those in force in the host 

countries for the branches or affiliate 

companies, the Company shall apply the 

higher requirements within the limits 

authorized by the laws and regulations 

applicable in the host country. 

4. In case of a conflict between the host 

country’s law and the regulations, 

implementation rules and instructions 

adopted in the Kingdom, and in case the 

branch or affiliate company is unable to 

fully comply with the highest 
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مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المطبقة فاي 
 الدول األخرى 

 
 

الفقررررة الثالثرررة/ متطعبرررات معر رررة العميررر  وا  رررررا ات 
 العناية الوا بة والمستمرة:

 أواًل: معر ة العمي :
عميلال(  اعرفعلى الشركة تطبيق معايير مبدأ ) .1

 والمسااااااااتفيدين الحقيقيااااااااين ميااااااااع العمااااااااالءعلااااااااى ج
المباشاااااااارين وغيااااااااار  أو العتباااااااااريين()الطبيعيااااااااين 

 مباشرين ال

تعامالت أو عالقاات  عدم إجراء أيعلى الشركة  .2
 باسام مجهاول أو وهماي اارياة أو غيرهامالياة أو تج

 عالقات رقمية  الحتفاظ بويأو 

 نيجااااب التحقااااق ماااان هويااااة العمااااالء والمسااااتفيدي .3
اساااتناداا  النظااااميحقاااق مااان وةاااعهم الحقيقياااين والت

 إلى وثالق رسمية سارية المفعول عند بدء التعامل  

 مساتمرعلى الشاركة تحاديث هاذا البياناات بشاكل  .4
وقاااات  قااااالمونفاااايهم العمااااالء ال كافااااة بماااان لعمااااالءل

وتنفيااااااذ إجااااااراءات العنايااااااة  قواعااااااد هااااااذا ال صاااااادور
بشااااون دقااااة أو  عنااااد ظهااااور شاااال المسااااتمرة الواجباااة

ات التااي تاام الحصااول عليهااا مساابقاا فااي كفايااة البياناا
أو  ع العمياااااالأي مرحلاااااة ماااااان مراحاااااال التعامااااال ماااااا

فاااي  اشاااتبااعناااد وجاااود  المساااتفيد الحقيقاااي وكاااذلل
 حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب 

يجاااب إنهااااء التعامااال ماااع العميااال فاااي حاااال عااادم  .5
باادأ )اعاارف عميلااال( بمااا فاااي الااتمكن ماان تطبياااق م

التحقااق  هويتااه أوى ذلاال اإلخفاااق فااي الحصااول علاا
الحصاااااول علاااااى معلوماااااات عناااااه أو عااااان منهاااااا أو 

رفااع بااالغ بشااونها  عمليااة  والنظاار فاايالهاادف ماان ال
 وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية إلى 

 

requirements, the company’s 

headquarters shall notify SAMA thereof   

and comply with any directives that may 

be issued in this regard. 

5. The Company shall remain in constant 

contact with SAMA, to be aware of the 

latest developments and any weaknesses 

in the AML regulations applicable in 

other countries.  
 
 

3- Know Your Customer (KYC) 

Requirements and Ongoing CDD 

Measures 
 

First – Know Your Customer 

1. The Company shall apply the KYC 

criteria on all direct and indirect customers 

and real beneficiaries (natural or legal 

persons). 

2. The Company is prohibited from 

engaging in  or entering into any financial, 

commercial other transactions or any other 

operations with an anonymous or fictitious 

name  or keeping numbered accounts. 

3. The identity and legal status of the 

customers and real beneficiaries shall be 

verified, based on official documents 

effective at the beginning of the 

transactions. 

4. The Company is required to update 

the aforementioned data on a continuous 

basis for all customers, including 

customers existing on the issuance date of 

these rules. It shall implement Continuous 

Customer Due Diligence Procedures on  

such data in case of emergence of any 

doubts about the accuracy or authenticity 

of the information already obtained, at any 

stage of dealing with the customer or the 

real beneficiary or in case of a suspicion of 

the occurrence of an ML or TF operation. 

5. Dealing with any customer shall be 
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 :لعمالء وفقاا لآلتييكون التحقق من هوية ا .6

 

 :األشخاص الطبيعيون - أ

 :المواطنون السعوديون 

 ألسرة بطاقة الهوية الوطنية أو سجل ا -

 العنوان الشخصي ومكان اإلقامة ومقر العمل  -
 أرقام التصال  -
 :الوا دون األ راد 

اإلقامااااة أو بطاقااااة اإلقامااااة الخاصااااة ذات الخمااااس  -
ساااااانوات أو جااااااواز الساااااافر لمااااااواطني دول مجلااااااس 
التعاون لدول الخليج العربية أو البطاقة الدبلوماساية 

 للدبلوماسيين 

 قامة ومقر العمل العنوان الشخصي ومكان اإل -
 :ناألشخاص االعتباريو -ب

علااااى الشااااركة الحصااااول علااااى معلومااااات كافيااااة عاااان 
للعمياااااال وكااااااذلل  طبيعااااااة العماااااال وهيكاااااال الملكيااااااة

تواقياااااع المفوةاااااين بااااا دارة الحصاااااول علاااااى نمااااااذج 
 :ابه وذلل وفقاا لآلتيحس

 
 :الشركات والمؤسسات المرخص لها 

ن وزارة التجااااااااارة السااااااااجل التجاااااااااري الصااااااااادر عاااااااا -
 الصناعة و 

والشاااااالون  ن وزارة البلديااااااةالتاااااارخيص الصااااااادر عاااااا -
 القروية لمؤسسات الخدمات والمحالت الخاصة 

 إن وجد  والنظام األساسي ومالحقه عقد التوسيس -

بطاقااة الهويااة الوطنيااة للمااواطن السااعودي صاااحب  -
المنشااوة التجاريااة أو شااركة الخاادمات الماارخص لهااا 

فااااااي السااااااجل  للتوكااااااد ماااااان أن أساااااام التاااااااجر الااااااوارد
التجااااري أو التااااراخيص مطااااابق لساااامه والتفاصاااايل 

التوكااااد مااااان األخاااارى فااااي بطاقااااة الهوياااااة الوطنيااااة و 
 سريان مفعولها 

terminated in case the Company is unable 

to apply the KYC principle, including the 

failure to verify his identity or obtain 

information about him or the purpose of 

the operation. The Company shall consider 

submitting its report thereof to the FIU at 

the Ministry of Interior. 

 

6. The customers’ identities shall be 

verified as follows: 

a) Natural Persons: 

 Saudi Nationals: 

- National ID Card or Family Record. 

- Personal address, place of residence 

and place of work. 

- Contact Numbers. 

 Individual Expatriates 

- Residence permits (Iqama) or a 5-

year Residence Card, passport of the 

citizens of the countries of Gulf 

Cooperation Council (GCC) or the 

diplomatic card for diplomats. 

- Personal address, place of residence 

and place of work. 

 
 

b) Legal Persons: 

The Company shall obtain sufficient 

information about the nature of the 

business and the customer’s ownership 

structure as well as appropriate specimen 

signatures of the officials authorized to 

manage the customer’s account, as follows: 
 

 Licensed Companies and 

Establishments: 

 The Commercial Register issued by the 

Ministry of Commerce and Industry. 

 The license issued by the Ministry of 

Municipality and Rural Affairs for 

service companies and private stores. 

 The articles of association and 
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هم شااخاص مااالكي المنشااوة الااواردة أسااماؤ قالمااة باأل -
فاااي عقاااد التوسااايس وتعديالتاااه إن وجاااد وصاااورة مااان 

 هوية كل منهم 
قالماااااة باألشاااااخاص المفوةاااااين مااااان قبااااال المالااااال  -

رد فاي مساتند او ال تشغيل الحسابات حسبللين المؤه
ن كاتاب ل التجاري أو بموجب وكالة صادرة عالسج

العااادل أو توكيااال م عاااد داخاااال الشاااركة وصاااورة ماااان 
 هوية كل منهم 

 
 :الشركات والمؤسسات المقيمة 

صاااااورة مااااان الساااااجل التجااااااري الصاااااادر عااااان وزارة  -
 التجارة والصناعة 

 صورة من عقد التوسيس وملحقاته  -
 مزاولة النشاط ترخيص  من صورة -

 صورة من هوية المدير المسلول  -

وكالااة صااادرة عاان كاتااب عاادل أو تفااوي  خاااص  -
صااااااالحية شااااااخص شأو األشااااااخاصش لااااااديهم ماااااان ال

 تفوي  األفراد بالتوقيع بموجب عقد التوسيس 

هم هوياااة ماااالكي المنشاااوة الاااواردة أساااماؤ صاااورة مااان  -
 في عقد التوسيس وتعديالته 

 
 ية الوا بة المستمرة:: إ را ات العناثانياً 
علااى الشااركة عنااد الاادخول فااي عالقااة العماال مااع   1

العميااال مطابقاااة صاااورة الهوياااة باألصااال و توثياااق 
مااان موظااااف  ةا طابقاااة كتابااامعملياااة المصاااادقة وال

 الشركة 

 لعمااااالءل التمااااانيبملااااف  الحتفاااااظعلااااى الشااااركة   2
يتةاااااااامن جميااااااااع البيانااااااااات والمعلومااااااااات  كافااااااااة

ثيقهاااااا مساااااتندياا وذلااااال بهااااادف الخاصاااااة بهااااام وتو 
ة باااااااالعمالء التعااااااارف علاااااااى المخااااااااطر المرتبطااااااا
أن يتةامن والعمليات التمويلية التي يلزم تجنبها و 

memorandum of association and its 

appendices, if any. 

 The national ID card of the Saudi 

citizen, owner of the licensed 

commercial or service company, to 

verify that his/her name stated in the 

commercial register or the licenses 

conform with the name and the 

information mentioned in the national ID 

Card and it is valid.  

 List of the facility’s owners, whose 

names are stated in the articles of 

association and the amendments thereof, 

if any, and a copy of the ID of each. 

 List of the persons authorized by the 

owner to operate accounts, according to 

what is stated in the commercial register 

document or by virtue of a power of 

attorney issued by the Notary Public or 

an authorization prepared within the 

Company. A copy of the ID card of each 

of the said persons shall also be 

obtained. 
 

 Resident Companies and 

Establishments: 
- Copy of the commercial register issued by 

the Ministry of Commerce and Industry. 

- Copy of the Articles of Association and the 

annexes thereto. 

- Copy of the license to exercise the activity. 

- Copy of the ID Card of the manager in 

charge. 

- A power of attorney Issued by a Notary 

Public or a special authorization issued by 

the person(s) having the power to authorize 

other individuals to sign documents, as per 

the Articles of Association. 

- Copy of the ID Card of the facility’s 

owners whose names are mentioned in the 

Articles of Association and the amendments 

thereof. 
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يماااا لهااا وتحلاايالا للشااركة والقطاااع  هااذا الملااف تقو 
ومااان العناصااار الهاماااة التاااي يجاااب أن يتةااامنها 

 والمسااتفيدين الحقيقيااين الملااف اللتماااني للعمااالء
ية لعتباااريين( المعلومااات األساساا)الطبيعيااين أو ا

 التااااي ماااان بينهاااااذات العالقااااة بالعمياااال وأنشااااطته 
 :اآلتي

 البيانات الواردة في نموذج اللتمان  -

 البيانات الكاملة لهوية العميل  -

تعااااااامالت العمياااااال مااااااع المؤسسااااااات األخاااااارى إن  -
 وجدت 

المراجااع التااي يمكاان الرجااوع إليهااا للحصااول علااى  -
 عند الحاجة  معلومات إةافية عن العميل

لدى الشاركة التقرير اللتماني عن العميل  مراجعة -
  إن وجد السعودية للمعلومات اللتمانية )سمة(

أسااااماء المااااالل والمسااااتفيدين الحقيقيااااين والشااااركاء  -
 %( 5وحاملي األسهم )أكثر من 

 الغر  من التمويل   -

 ن بالتوقيع وأصحاب الصالحية المخولو  -

الهااتفي  التصاالام عنوان العميل بما في ذلل أرق -
ساااام الشااااارع وموقعااااه والبريااااد وصااااندوق البريااااد وا
 اإللكتروني والفاكس 

 طبيعة أنشطة العميل  -

لمااااااال ومصااااااادر القااااااوالم الماليااااااة للعمياااااال ورأس ا -
ؤسساااااااات أو وعااااااادد فاااااااروع الم الااااااادخل والثاااااااروة 

 وجدت ومواقعها الشركات التابعة إن 

األساساااية  المساااتمرة تطبياااق العناياااة الواجباااةيجاااب   3
كافاة وبشاكل  والمستفيدين الحقيقياين العمالءعلى 

ماااااة هاااااذا العالقاااااة ماااااع مساااااتمر للتوكاااااد مااااان مالء
 المعلومات التي حصلت عليها الشركة 

ماللماااااااة إلدارة  اا يجاااااااب أن تةاااااااع الشاااااااركة نظمااااااا  4
المخااااطر لتحدياااد ماااا إذا كاااان العميااال الحاااالي أو 

Second: Ongoing Customer Due 

Diligence (CDD)  Measures: 

 

1. The Company, prior to engaging in 

business with a customer, shall cross-

check the customer’s ID copy against its 

original and document the verification 

and cross-check in writing by the 

Company’s employee. 

 

2. The Company shall keep a credit record 

for all its customers, including all the 

data and information about them. This 

information shall be documented in 

writing, in order to identify all the risks 

associated with the customers and 

financing operations. In order to avoid 

these risks, the file shall include an 

appropriate evaluation thereof and an 

analysis of the Company and its sector. 

The credit file of the customers (natural 

or legal persons) shall also include all 

related basic information on the customer 

and his/her activities, including: 

- The data stated in the credit form; 

- The Complete data about the customer’s 

identity; 

- The transactions performed by the 

customer with other establishments, if 

any; 

- The references to be resorted to in order 

to obtain additional information about the 

customer, as necessary 

- Review of the customer's credit report 

obtained from The Saudi Credit 

Information Company (SIMAH), if any; 

- The names of the owners, and real 

beneficiaries, partners and stockholders 

(holding more than 5% of shares); 

- The purpose of the financing 

- The authorized signatories and the 

persons of authority; 
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 سااابق أن المساااتفيد الحقيقاااي( و المساااتقبلي) الجدياااد
المتوقاااااع أن حاليااااااا أو مااااان  ليشاااااغ أو أناااااهشاااااغل 
سياسااياا ممااثالا للمخاااطر   منصااباا مسااتقبالا  يشااغل

التاادابير المناساابة لتحديااد مصاادر  اتخاااذوةاارورة 
الحقيقيااااااين  ثااااااروة وأمااااااوال العمااااااالء والمسااااااتفيدين

وتصااانيف السياسااايين شاااخاص المحاااددين مثااال األ
مثاااااااال هااااااااذا العالقااااااااات ةاااااااامن العالقااااااااات ذات 

 الحصااااول علااااى المخاااااطر العاليااااة التااااي تسااااتلزم
موافقااااة اإلدارة العلياااااا عليهااااا والمتابعاااااة المساااااتمرة 

  المشددة لعالقات العمل معها 

كافاااة العالقاااات يجاااب إياااالء عناياااة إةاااافية تجااااا   5
والعملياااااااات ذات المخااااااااطر العالياااااااة التاااااااي يلااااااازم 
مراقبتهااا بشااكل مسااتمر وأخااذ موافقااة اإلدارة العليااا 

فااي مااع األخااذ  أو عنااد تجدياادها عنااد باادء العالقااة
 من العوامل من بينها: العتبار بعدد  

الموقع الجغرافي للعملياات والمساتفيد ومقار مزاولاة  - أ
 النشاط 

العمياال ماان  طبيعااة العمليااات والخاادمات المطلوبااة - ب
 أو المستفيد الحقيقي 

أو  أي معلوماااات أخااارى قاااد تااادل علاااى أن العميااال - ت
يمثال درجاة مخااطر عالياة مثال  المستفيد الحقيقي
العماااااالء فااااااي  سياسااااايا أو فينعااااار  األشاااااخاص الم

الاادول التااي ل تطبااق أو تطبااق بشااكل غياار كاااف 
 توصيات مجموعة العمل المالي )الفاتف( 

الحااالي أو  أن العمياال اكتشااافعلااى الشااركة عنااد   6
سابق أن  أو المستفيد الحقيقاي الجديد )المستقبلي(

يشاااااغل أو مااااان المتوقاااااع أن  أو أناااااه حاليااااااا  شاااااغل
اا مماااثالا للمخااااطر باا سياسااايصااايشاااغل مساااتقبالا من

فينبغاااي أخاااذ موافقاااة اإلدارة العلياااا علاااى مواصااالة 
 عالقة العمل  

إجاااااراءات العناياااااة الواجباااااة علاااااى الشاااااركات رفاااااع   7

- The customer’s address, including his 

phone numbers, mail address, the name 

and location of the street, his e-mail and 

fax number. 

- The nature of the customer’s activities. 

- The customer’s financial statements, 

capital, sources of income and wealth, the 

number of the branches of affiliated 

establishments or companies, if any, and 

their locations.  
 

3. Basic ongoing due diligence shall be 

conducted on all customers and real 

beneficiaries on a continuous basis to 

verify the conformity of the business 

relationship with the information provided 

to the Company. 

4. The Company shall set in place risk 

management systems to identify whether 

the current, new (future) customer, or real 

beneficiary has already occupied, is 

currently occupying, or is expected to 

occupy in the future a politically exposed 

person. Also, it shall take proper measures 

to identify source of wealth and source 

funds of customers and real beneficiaries 

who are identified as politically exposed 

persons (PEPs) and shall classify them as 

high-risk relationships, which require 

approval of the senior management and 

strict continuous follow up of business 

relationships with them. 

5. Additional due diligence shall be 

awarded to all high risk business 

relationships and operations that shall 

be monitored on a continuous basis. 

The approval of the senior management 

shall also be obtained at the beginning 

or renewal  of the business relationship 

while taking into account the following 

factors: 

a) The geographical location of the 
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لفلااااااات العمااااااالء وعالقااااااات العماااااال أو  وتعزيزهااااااا
العمليااااات التااااي تنطااااوي علااااى درجااااة عاليااااة ماااان 

 المخاطر  

 دون حةاورهم عمالء جاددبالتعامل مع ل يسمح   8
بماااااا فاااااي ذلااااال  وجهااااااا لوجاااااه بلتهمومقاااااا للشاااااركة
  عباار البرياد واإلنترنات والهاااتف المقدماة الطلباات
ماااااا كاااااان بوكالاااااة شااااارعية منصاااااوص فيهاااااا عااااادا 

بالقياااام بجمياااع إجاااراءات مااانح التمويااال  باااالتفوي 
 مشااااتملة علاااااىعلااااى أن تكااااون  واسااااتالم المبااااالغ

للعمياااال والمسااااتفيد  المعلومااااات الشخصااااية جميااااع
 الحقيقي 

مراقباااة عالقاااات العمااال ماااع يجاااب علاااى الشاااركة    3
ماااااة هاااااذا عماللهاااااا باساااااتمرار والتوكاااااد مااااان مالء

العالقاااااة ماااااع المعلوماااااات التاااااي حصااااالت عليهاااااا 
 الشركة عن العميل 

أو  علااااااى الشااااااركة التوكااااااد ماااااان أسااااااماء العمااااااالء  12
)ساااواء أفاااراد أو مؤسساااات  المساااتفيدين الحقيقياااين

أو شااااركات( الواجااااب التبليااااغ عاااان تعااااامالتهم أو 
عهاااااام بناااااااءا علااااااى القااااااوالم مالمحظااااااور التعاماااااال 

ن مؤسسة النقاد أو مان األمام المتحادة  الصادرة ع
وذلاااال قباااال باااادء التعامااااال معهاااام أو عنااااد إجاااااراء 

 عالقات عمل 

أو  تباااااين وجاااااود اسااااام العميااااال ماااااا إذا فاااااي حالاااااة  11
هااااذا القااااوالم   أي ماااان ةاااامن المسااااتفيد الحقيقااااي

ات المتعلقااااة بكيفيااااة فعلااااى الشااااركة تنفيااااذ التعليماااا
قااااد تتطلااااب تجميااااد التعاماااال  التاااايالتعاماااال معااااه 

وتبلياااااااااغ الجهاااااااااات المعنياااااااااة وتزويااااااااادها بجمياااااااااع 
المعلومااااات الخاصااااة بالعمليااااة أو العمياااال  وعاااادم 

  النقااااد مؤسسااااةبتعليمااااات ماااان رفااااع التجميااااد إل 
وعلااى الشااركة التنفيااذ الفااوري لتعليمااات المؤسسااة 

 بهذا الخصوص 

operations, the beneficiary and the 

place of business. 

b) The nature of the operations and 

services requested by the customer. 

c) Any further information that may 

indicate that the customer represents a 

high risk such as politically exposed 

persons (PEPs) or the customers are 

located in countries that do not or 

insufficiently apply the FATF 

recommendations. 

6. When the Company discovers that the 

existing or new (future) customer or 

real beneficiary was/is occupying a 

politically exposed post, it shall obtain 

approval of the senior management to 

continue the business relationships with 

him/her. 

7. Companies shall perform enhanced due 

diligence for high-risk customers, 

business relationships or transactions. 

8. It is prohibited to deal with new 

customers unless they appear before the 

Company and meet the officials in 

person. This includes the applications 

submitted through the post, internet and 

phone, except for those submitted by a 

valid power of attorney providing for an 

official authorization to perform all 

measures of financing and loan taking. 

The power of attorney must include all 

personal particulars of both the 

customer and real beneficiary. 

9. The Company shall monitor business 

relationships with its customers on a 

continuous basis and verify the 

accuracy of the information obtained 

about the customer. 

10. The Company shall verify the names of 

customers or real beneficiaries 

(individuals, establishments or 

companies) whose transactions shall be 
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 نالصاااادرة عااا قاااوالمالعلاااى الشاااركة الرجاااوع إلاااى   12
المتعلقااااااااة بمكافحااااااااة اإلرهاااااااااب األماااااااام المتحاااااااادة 
 من الموقع التالي: مستمروتحديثها بشكل 

  
http://www.un.org/sc/committees/12

67/consolist.shtml 
 

على الشركة الحتفاظ في سجالتها بقاوالم محدثاه   13
معهاااااا التعامااااال عااااان جمياااااع األساااااماء المحظاااااور 

  النقد مؤسسةالمبلغة لهم من 

مراقباة قاوالم العقوباات الصاادرة عاان علاى الشاركة   14
دول أخاااااااارى والتحقاااااااااق مااااااااان جمياااااااااع العملياااااااااات 

إشاااكاليات  ارنتهاااا ماااع هاااذا القاااوالم لتفاااادي أيومق
قانونية محتملة قاد تواجاه الشاركة ماع عماللهاا أو 
الشاااااااركات أو المؤسساااااااات المالياااااااة فاااااااي الااااااادول 

 .لل لتجنب تجميد عمليات العمالءاألخرى  وكذ

 
 

العنايرررة  إ ررررا ات  يهرررا تكرررونالحررراالت التررري ثالثرررًا: 
 مطعوبة: الوا بة

الحااااالت التااااي يجااااب علااااى الشااااركة اتخاااااذ إجااااراءات 
 تجاا العميل: العناية الواجبة

 عالقة عمل  إنشاء  1

فااااااي عمليااااااة غساااااال أمااااااوال أو تموياااااال  الشااااااتباا  2
 اإلرهاب 

ماااات أو وثاااالق الشااال فاااي صاااحة بياناااات أو معلو   3
 حصلت عليها الشركة من العميل 

 
 :و هات الوساطة رابعًا: األطراف الثالثة

العتماااااااد علااااااى طاااااارف ثالااااااث فااااااي ب يساااااامح ل .1
للعماااااااالء  إساااااااتيفاء إجاااااااراءات العناياااااااة الواجباااااااة

 لمقيمين داخل المملكة ا

reported or with whom transactions are 

prohibited according to the lists 

published by SAMA or the UN, before 

starting the transactions with them or 

upon establishing the business 

relationships. 

11. In case the name of a customer or real 

beneficiary is mentioned on any list 

issued by SAMA or the UN, the 

Company shall enforce the instructions 

relating to how to of deal with the 

customer, which may require the 

freezing of transactions, the notification 

of the appropriate authorities and 

providing them with all information 

relating to the transaction or the 

customer. The company is not allowed 

to suspend the freezing lift without 

SAMA’s instructions. The Company is 

required to immediately comply with 

SAMA’s instructions in this regard. 

12. The Company shall refer to the UN 

lists of CFT and continually update  

those lists from the following website: 

http://www.un.org/sc/committees/1267/con

solist.shtml 
 

13. The Company shall keep in its records 

updated lists of all the persons with 

whom transactions are prohibited and 

whose names are provided to it by 

SAMA. 

14. The Company shall monitor sanctions 

lists issued by other countries and 

verify all transactions and compare 

them with these lists in order to avoid 

any potential legal problems that the 

company may confront with its 

customers, companies or financial 

institutions in other countries, and also 

to avoid the freezing of customers’ 

transactions. 

http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml
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الادخول فاي  ت الخاصة التي ياتم فيهااحالالفي  .2
  لكااةعالقااة عماال مااع غياار المقيمااين داخاال المم

علاى  المؤسساة عادم ممانعاة بعد الحصول على
ف نه يجب على الشاركة   تلل العالقة مثل إقامة

ق إجاااراءات ثالاااث يطباااأن الطااارف ال التوكاااد مااان
العنايااااااة الواجبااااااة بدرجااااااة كافيااااااة تجاااااااا هااااااؤلء 

  ويجاااااب الحصاااااول علاااااى تعهاااااد مااااان العماااااالء
السااااااالطات الشاااااااركة و  الطااااااارف الثالاااااااث بتزوياااااااد

ي معلوماااااات عاااااان اإلشااااارافية فاااااي المملكاااااة باااااو
 العمالء في حال طلبها بشكل فوري 

علااااى  العتماااااديجااااب علااااى الشااااركة فااااي حااااال  .3
طاااااارف ثالااااااث فااااااي اسااااااتيفاء إجااااااراءات العنايااااااة 

خةاااع الواجباااة التوكاااد مااان أن الطااارف الثالاااث ي
 للتنظيم والرقابة 

لتعاااارف علااااى هويااااة تظاااال المساااالولية النهاليااااة ل .4
العماااالء والتحقاااق منهاااا مسااالولية الشاااركة التااااي 

 مد على طرف ثالث  تعت

 عادية:الغير  المعقدة و العمعيات الفقرة الرابعة/

جميااااع العمليااااات ل عنايااااة خاصااااة إيااااالءعلااااى الشااااركة 
التااي لاايس لهااا هاادف عاديااة الالمعقاادة والةااخمة وغياار 

والحصاااااااااول علاااااااااى   اقتصاااااااااادي أو نظاااااااااامي واةاااااااااح
معلومات كاملة عن غر  هذا العملياات والمعاامالت 

وتوثياق ذلال قصى حاد ممكان أإلى  وطبيعتها وفحصها
تاحااااة تلاااال النتااااالج عنااااد طلبهااااا كتابااااةا  ماااان الجهااااات  وا 

والحتفاااااظ بهااااا لماااادة عشاااار ساااانوات علااااى  اإلشاااارافية 
  األقل

 
 حفظ المستندات والس الت: الفقرة الخامسة:

علااااااااى الشااااااااركة وةاااااااامن اإلجااااااااراءات الداخليااااااااة  .1
المساااتندات  جمياااع الساااجالت و الخاصاااة بهاااا حفاااظ
 بيانات الهوية الخاصاة بالعميالالمتعلقة بالعمليات و 

 

Third: When Customer Due Diligence is 

Required: 

 

The cases that require CDD measures by 

the Company against a customer are: 

 Upon initiating a business relationship. 

 Suspicion of a ML or TF transaction. 

 Suspicion of the accuracy of data, 

information or documents obtained 

from the customer. 

 

Fourth: Third Parties and mediators:  

a. It shall not be permissible to depend on 

a third party to meet Due Diligence 

measures for customers residing in the 

Kingdom. 

b. In certain cases where a business 

relationship is entered into with  non-

residents in the Kingdom after 

obtaining no-objection from SAMA 

regarding the establishment of such 

relationship. The company shall ensure 

that the third party applies sufficient 

Due Diligence measures to such 

customers. The company shall also 

obtain an undertaking from the third 

party to promptly provide the company 

and supervisory authorities in the 

Kingdom with any information about 

customers, if requested. 

c. In case of depending on a third party to 

meet Due Diligence measures, the 

company shall ensure that the third 

party is subject to regulation and 

control.  

d. The Ultimate responsibility for 

indentifying  and verifying customer’s 

identity shall remain with the company 

that depends on a third party. 
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 ومراساااالته لفتااارة عشااار سااانوات والمساااتفيد الحقيقاااي
أدناااااى مااااان تااااااري  انتهااااااء العملياااااة أو انتهااااااء  اا حاااااد

 واللتاازام العالقااة مااع العمياال أو المسااتفيد الحقيقااي 
بحفاااظ المساااتندات لمااادة تزياااد علاااى ذلااال فاااي حاااال 

المعنيااة بمكافحااة عمليااات  الجهاااتطلااب ذلاال ماان 
 ال وتمويل اإلرهاب في المملكة غسل األمو 

بسااجالت تمكاان الجهااات  الحتفاااظعلااى الشااركة  .2
عادة تركيبها   ذات العالقة من تتبع العمليات وا 

لاى موافقاة مؤسساة النقاد على الشركة الحصاول ع .3
أو أجنبياااااة بمساااااتندات أو  محلياااااة جهاااااة لتزوياااااد أي

أو  أو المساتفيدين الحقيقياين معلومات عان عماللهاا
 على طلبها  عملياتهم بناء

جاااااا .4 راءات يجااااااب أن تةااااااع الشااااااركة سياسااااااات وا 
 اتالجهاالتزويااد مكتوبااة يااتم إتباعهااا ماان المااوظفين 

األجنبياااة بالمعلوماااات والمساااتندات التاااي  المحلياااة أو
الجهااااات مااااع مراعاااااة كافااااة األنظمااااة تطلبهااااا تلاااال 

  والتعليمات ذات العالقة

علااااااااى الشااااااااركة تااااااااوفير نساااااااا  ماااااااان السااااااااجالت  .5
 أو المسااتفيد الحقيقااي عمياالوالمعلومااات الخاصااة بال

رسالها وعملياته إلى وحدة التحريات المالياة باوزارة  وا 
الداخلياااااااة وجهاااااااات التحقياااااااق والجهاااااااات القةاااااااالية 

 اإلرهاااابالمعنياااة بمكافحاااة غسااال األماااوال وتمويااال 
 لب بشكل فوري عند الط النقد عبر مؤسسة

تحااااااااديث البيانااااااااات والسااااااااجالت  علااااااااى الشااااااااركة .6
ل عليهاااااا بموجاااااب والمساااااتندات التاااااي ياااااتم الحصاااااو 

أو  تجاااا العمياال المسااتمرة إجااراءات العنايااة الواجبااة
للتوكااد ماان دقتهااا وسااالمتها  كمااا  المسااتفيد الحقيقااي

  مستمر أن عليها مراجعتها بشكل
 :عيات/ مراقبة العمالفقرة السادسة

القيااااام بالمراقبااااة المسااااتمرة  الشااااركة ىب علاااايجاااا .1
 معتمااادةق إجاااراءات ياااتطبو  عماللهاااا لتعاااامالت

 

4- Complex and Unusual Transactions: 

The Company shall pay special attention 

to all complicated, large and unusual 

transactions that do not have an obvious 

economic or normal purpose. The 

company shall also obtain complete 

information on the purpose of these 

operations and transactions, and check 

them to the maximum extent as possible, 

and document them in writing. It shall 

make such results available to 

supervisory authorities upon request, 

and maintain their records for ten years 

as a minimum. 

 

5- Documents and Records Keeping: 
 

1. The company, in line with its internal 

measures, shall retain all records and 

documents related to transactions, ID 

particulars and correspondence of the 

customer or the real beneficiary for at 

least ten years as a minimum from the 

ending date of the transaction or the 

relationship with the customer or the 

real beneficiary. The company shall be 

committed to keep documents for a 

longer period if requested by the 

authorities concerned with AML/CFT 

in the Kingdom. 

2. The Company shall keep records that 

enable appropriate authorities to keep 

track of transactions and reconstruct 

them. 

3. The Company shall obtain SAMA’s 

prior approval to provide any local or 

foreign authorities, at their request, 

with documents or information about 

its customers, real beneficiaries or their 

transactions. 

4. The Company shall establish written 
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غياار  لعمليااات المعقادة والعملياااتعارف علااى اللت
الصاافقات مثاال  المشاابوهةأو األنشااطة الطبيعيااة 

نظاااااامي أو  اقتصاااااادي هااااادفالتاااااي لااااايس لهاااااا 
  واةح وتوثيقها كتابةا 

يجااااب علااااى الشااااركة وةااااع األنظمااااة اآلليااااة أو  .2
غيااااار اآللياااااة المناسااااابة للمسااااااعدة فاااااي مراقباااااة 

 العمليات وتتبع العمليات المشتبه بها 

لمراقباة  إةاافية الشاركة إياالء عناياة يجاب علاى .3
التااي تتميااز  المعقاادة أو غياار الطبيعيااة العمليااات
ختلااف عاان أنماااط العمليااات المعتااادة أو باانمط م

يكاااااون لهاااااا غااااار  مقباااااول أو سااااابب التاااااي ل 
 اقتصادي أو نظامي واةح 

 يجااب أن تكااون عمليااة مراقبااة عمليااات العمااالء .4
  على أساس األهمية النسبية والمخاطر مبنية

 بااا جراءات العناياااة الواجباااة علاااى الشاااركة القياااام .5
علاااااااى جمياااااااع العماااااااالء الموجاااااااودين  المساااااااتمرة

ومطابقاااااة معلومااااااتهم ماااااع عمليااااااتهم وأن يعااااااد 
تصاانيفهم بناااءا علااى األهميااة النساابية والمخاااطر 

   بيانات العمالء مع عملياتهم  من خالل ربط

جاااراءات  يجاااب .6 علاااى الشاااركة وةاااع سياساااات وا 
العمااااالء ذوي المخاااااطر  مناساااابة للتعاااارف علااااى

العالياااااااة ومراقباااااااة ومراجعاااااااة أنشاااااااطتهم بشاااااااكل 
مسااتمر وأخااذ موافقاااة اإلدارة العليااا عنااد بااادء أو 

ة ووةاااع مؤشااارات رليسااا تجدياااد التعامااال معهااام
إلااى  اساتناداا  للمسااعدة فاي التعاارف علايهم وذلاال

در اومصااااا ونوعياااااة العميااااال بلاااااد منشاااااو العميااااال
ي وأن تاااااول وغيرهاااااا ونوعياااااة العملياااااات  دخلالااااا

نظمااة المعلومااات أل اا كبياار  اا اهتماماااإلدارة العليااا 
الشخصااااااية ذات  التمويلياااااةاإلدارياااااة واألعمااااااال 

 العالية المخاطر 

ليااة علااى الباارامج اآل العتمااادعلااى الشااركة عاادم  .7

policies and measures to be applied by 

its employees when providing local or 

foreign authorities with information 

and documents upon their request, 

subject to all relevant laws and rules. 

5. The Company shall provide through 

SAMA in a timely manner, copies of 

the records and information relating to 

the customer / real beneficiary and his 

operations to: the Financial 

Investigation Unit (FIU) of the 

Ministry of Interior, investigation 

authorities and the judicial authorities 

concerned with AML/CFT, at their 

requests. 

6. The Company shall update the data, 

records and documents that are 

obtained as per CDD measures in order 

to verify their accuracy and validity. 

The Company is required to review 

such documents on a continuous basis. 
[ 

 
6-  Monitoring Transactions: 

1. The Company shall conduct continuous   

monitoring of the activities of its 

customers and apply prescribed 

procedures in order to identify all 

complex, unusual, large transactions 

and suspicious transactions that do not 

have an obvious normal purpose and 

document them in writing. 

2. The company shall establish adequate 

electronic and non-electronic systems 

that help in monitoring operations and 

tracking of suspicious transactions. 

3.  The Company shall pay further 

attention to  complex or unusual large 

transactions characterized by a pattern 

different of usual operations or do not 

have an acceptable purpose or a clear 

economic or normal reason. 
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يلاازم ربااط العمليااات فقااط فااي مراقبااة العمليااات و 
  مع بيانات العميل

 

اإلبررررال  عررررن العمررررال  والعمعيررررات  /الفقرررررة السررررابعة
 المشتبه بها:

علااااى الشااااركة التبليااااغ فااااوراا عاااان العمليااااات   1
المشااااتبه ارتباطهااااا بغساااال األمااااوال أو تموياااال 
اإلرهاااب بمااا فااي ذلاال اإلبااالغ عاان محاااولت 

بغاا  النظاار عاان  القيااام بمثاال هااذا العمليااات
مبلغهاااااا إلاااااى وحااااادا التحرياااااات المالياااااة حجااااام 

خليااااة وذلاااال وفااااق نمااااوذج اإلبااااالغ بااااوزارة الدا
 ( 2حق رقم )فق في الملالمرا

علااى الشااركة تعيااين مساالول التاازام مخااتص   2
بمكافحااااااة عمليااااااات غساااااال األمااااااوال وتموياااااال 
اإلرهاب يكون من ةمن مهاماه اإلباالغ عان 

 العمليات المشتبه فيها ومتابعتها 

علااااااى الشااااااركة وةااااااع واعتماااااااد سياسااااااات   3
جاااااراءات داخلياااااة مكتوباااااة توةاااااح اآللياااااات  وا 

المااااوظفين واإلجااااراءات الواجااااب اتباعهااااا ماااان 
مساااااالول اللتاااااازام المعنااااااي بمكافحااااااة غساااااال و 

األمااوال وتمويااال اإلرهاااب والعااااملين اآلخااارين 
ذوي العالقاااااة للتبلياااااغ للجهاااااات المعنياااااة عناااااد 
باااااااالغ جمياااااااع  الشاااااااتباا فاااااااي عملياااااااة ماااااااا  وا 

 التاااازامهموالتوكااااد ماااان المااااوظفين بهااااذا اآلليااااة 
 بالتقيد بها 

علااااى الشااااركة تااااوفير نساااا  ماااان جميااااع مااااا   4
عنهااااا ماااان مسااااتندات يتعلااااق بالعمليااااة المبلااااغ 

وبياناااات واألطاااراف ذات العالقاااة بهاااا وتزوياااد 
 وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية بها 

علاااى الوحااادة المختصاااة أو مسااالول اللتااازام   5
الخااااااص بمكافحاااااة عملياااااات غسااااال األماااااوال 

4. The monitoring process of customers’ 

transactions shall be on a relative 

importance and risk basis. 

5.  The Company shall, on a continuous 

basis, conduct CDD measures on all 

existing customers, reconcile their 

information with their transactions, and 

reclassify customers on a relative 

importance and risk basis through 

linking customers’ data with their 

transactions. 

6. The Company shall establish adequate 

policies and measures to identify high 

risk customers, monitor and review 

their activities on a continuous basis, 

and obtain the senior management’s 

approval when starting to deal and re-

deal with them. The Company shall also 

put in place key indicators to assist it in 

identifying those customers, according 

to the customer’s country of origin, 

customer’s type, sources of income and 

type of operations,…etc. The senior 

management shall pay high attention to 

administrative information systems and 

high risk personal financing activities. 

7. The Company shall not only rely on 

computer applications when monitoring 

operations; the company shall link 

transactions with customer’s data. 

 

 7- Reporting of Customers and 

Suspicious    Transactions: 

1. The Company shall promptly report any 

transactions suspected to be connected 

to Money Laundering (ML) or 

Terrorism Financing (TF), including 

reporting attempts to perform such 

transactions of regardless of thier 

amount, to the FIU at the Ministry of 

Interior, according to the reporting form 

attached herein (enclosure 2).  
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وتموياال اإلرهاااب إعااداد تقرياار ساانوي وتقديمااه 
 إلااااى اإلدارة العليااااا للشااااركة يتةاااامن الحااااالت

المبلااااااااغ عنهااااااااا و  بهااااااااا والحااااااااالت المشااااااااتبه
اإلجاااااااااراءات المتخااااااااااذة حيالهااااااااااا والتطااااااااااورات 
الخاصااااة بهااااا وأيااااة اقتراحااااات لتعزيااااز فعاليااااة 
وكفاياااااااة اإلجاااااااراءات والسياساااااااات والةاااااااوابط 
الداخلية للشركة  وتزوياد مؤسساة النقاد بنساخة 

 من التقرير 

عااادم تحاااذير عماللهاااا أو أي  علاااى الشاااركة  6
أو  ه فيهاااعالقااة بالعمليااات المشااتبطاارف ذي 

  وحدة التحريات الماليةالمبلغ عنها ل

ن تحاااذير مااان لاااه عالقاااة بعملياااات غسااال إ  7
األمااااوال أو تموياااال اإلرهاااااب أو مساااااعدته أو 

قااااد عااان العملياااات المشاااتبه بهاااا  التبلياااغعااادم 
الشاركة  يترتب عليه آثار نظامية ومالياة علاى

 وت عفااااااااااى الشااااااااااركة وموظفوهااااااااااا  وموظفيهااااااااااا
للرفااااااع  تيجااااااةا ماااااان أيااااااة مساااااالولية ن نو المبلغاااااا

 ببالغااااات اإلشااااتباا لوحاااادة التحريااااات الماليااااة
طالماا ثبات سواء ثبتت صاحة الشاتباا أو لام ت

 بحسن نية أن التبليغ كان 

 
 :الداخعية وا  را ات الرقابة متطعبات/ ةالثامن الفقرة
 عامة: متطعباتأواًل: 
جااااااراءات   1 علااااااى الشااااااركة وةااااااع سياسااااااات وا 

ة تسااااعد علاااى مكافحااا رقاباااة داخلياااة وةااوابط
عمليااااااات غساااااال األمااااااوال وتموياااااال اإلرهاااااااب 

طالع جميع موظفيها عليها   وا 

علااى الشااركة وةااع سياسااات واتخاااذ التاادابير   2
الالزمااة لمنااع سااوء اسااتغالل وسااالل التصااال 
 الحديثة والوسالل التقنية في غسال األماوال أو

 تمويل اإلرهاب  

2. The Company shall appoint a 

compliance officer specialized in 

combating ML/TF operations whose 

duties includes reporting and following-

up suspicious transactions. 

3. The Company shall establish and adopt 

written internal policies and measures 

clarifying the mechanisms and 

measures to be followed by its 

employees, including the compliance 

officer concerned with combating 

ML/FT, to report to the authorities 

concerned upon suspecting any 

operation. The Company shall inform 

all its employees of this mechanism and 

insure their compliance therewith. 

4. The Company shall make available 

copies of all the documents, data, and 

files of the persons related to the 

suspicious transaction and provide them 

to the FIU at the Ministry of Interior. 

5. The appropriate unit or the AML/CFT 

compliance officer shall prepare an 

annual report and submit it to the 

Company’s senior management, 

including suspicious transactions and 

all reported cases, the measures taken in 

this regard, the developments thereof 

and any proposals made to enhance the 

efficiency and effectiveness of the 

Company’s measures, policies and 

internal controls. He shall also provide 

a copy thereof to SAMA. 

6. The Company shall not alarm or inform 

its customers or any party connected to 

suspicious transactions or reported to 

the FIU. 

7. Alarming or assisting any person 

connected with ML/TF operations or 

failing to report thereof may expose the 

company and its employees to legal and 

financial liability. The Company and its 
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للعميال عاان علاى الشاركة عادم تقاديم خادماتها   3
اإلنترناااااات إل يااااااة مثاااااال طريااااااق الوسااااااالل التقن

بوجااود عالقااة عماال موثقااة مااع الشااركة وبعااد 
ويتاااه بشاااكل مباشااار الحصاااول والتحقاااق مااان ه

 عن طريق مقابلته وجهاا لوجه 

 
 ثانيًا: إ را ات الرقابة الداخعية:

المراجعااة الداخلياة فااي يجاب أن تتةاامن بارامج  .1
مراقبااااااة داخليااااااة تعنااااااى نظاااااام تاااااادقيق و الشاااااركة 

ات األساساااية فااااي فر المتطلباااباااالتحقق مااان تااااوا
مجال مكافحة غسل األموال وتمويال اإلرهااب  
إةافة إلى تطوير وتطبياق السياساات والخطاط 
واإلجاااااراءات الداخلياااااة  بماااااا فاااااي ذلااااال تعياااااين 
مااوظفين ذوي كفااااءة عاليااة فاااي مساااتوى اإلدارة 
العلياااا لتطبيقهااااا  كمااااا أن علاااى الشااااركة وةااااع 
معاااااااايير مناسااااااابة للتوظياااااااف تةااااااامن اختياااااااار 

ذوي الكفااااااءة والنزاهاااااة  ويكاااااون موظفيهاااااا مااااان 
الشاااااااركة أو مااااااان يفوةاااااااه هاااااااو  مجلاااااااس إدارة

 المسلول عن ذلل 

علااااى إدارة المراجعااااة الداخليااااة لاااادى الشااااركات   2
إجاااااراء عملياااااات تقيااااايم منتظماااااة للتحقاااااق مااااان 
فاعليااااااااة السياسااااااااات واإلجااااااااراءات والةااااااااوابط 
الداخليااااااة الخاصااااااة بمكافحااااااة غساااااال األمااااااوال 

 زام بتطبيقها وتمويل اإلرهاب والتوكد من اللت

يجاااااب أن تتةااااامن مهماااااة مراجاااااع الحساااااابات  .3
الخاااااارجي التحقاااااق مااااان مااااادى التااااازام الشاااااركة 
بسياسااااااات مكافحااااااة غساااااال األمااااااوال وتموياااااال 

 اإلرهاب 

علااااى الشااااركة تااااوفير المااااوارد الماليااااة والبشاااارية  .4
الالزماااة والكافياااة لمهاااام المراجعاااة الداخلياااة فاااي 
 مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

reporting employees shall be relieved 

from any responsibility due to their 

reporting to FIU, whether the suspicion 

notifications were proven to be true or 

not as long as the reporting was done in 

good faith. 

 

8- Internal Control Requirements and 

Procedures 

   First – General Requirements: 

 

1. The Company shall establish policies, 

measures and internal controls that 

contribute to combating ML/TF and 

inform all of its employees thereof. 

2. The Company shall establish policies 

and take necessary measures to prevent 

the abuse of modern communication 

and electronic systems for ML/TF 

purposes. 

3. The Company shall not provide its 

services to any customer through 

electronic means such as the internet 

unless there is a close business 

relationship authenticated with the 

Company and after obtaining and 

verifying his identity by meeting him in 

person (face to face). 

 

Second– Internal Control Procedures: 

1. Internal control programs in the 

Company shall comprise auditing and 

internal control systems that verify the 

availability of essential AML/CFT 

requirements. The Company shall 

develop and enforce policies, plans and 

internal measures, including the 

appointment of highly competent 

employees at the level of senior 

management to apply such measures. It 

shall also establish adequate 

recruitment criteria that ensure the 
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الشااااركة إنشاااااء وحاااادة خاصااااة أو تعيااااين علااااى   5
مخااتص بمكافحااة عمليااات غساال  التاازاممساالول 

 األماااوال وتمويااال اإلرهاااااب علاااى أن يتاااا  لهاااام
 :اآلتي

التامااااة عاااان بقيااااة األقسااااام فااااي الشااااركة  السااااتقاللية -
 والرتباط المباشر باإلدارة العليا للشركة 

العمليااااااات و صااااااالحية اإلطااااااالع والاااااادخول علااااااى  -
فاااااااي الوقااااااات  كافاااااااة العماااااااالءبياناااااااات ومعلوماااااااات 

 المناسب 

اإلمكانياااات البشااارية والتقنياااة المناسااابة التاااي تسااااعد  -
 على القيام بالمهام بالشكل المناسب 

أن يكاااون مااان ةااامن مهاااام الوحااادة أو مسااالول   6
بمكافحااااة عملياااااات غساااال األماااااوال أو  اللتاااازام
 :  اآلتي اإلرهابتمويل 

جااااراءات مكتوبااااة  - أ التحقااااق ماااان إعااااداد سياسااااات وا 
ت يااتةمن عدم استغالل الشاركة فاي عمل وفعاله

أن تتةمن هاذا غسل األموال وتمويل اإلرهاب  و 
لااال تسااااعد علاااى كشاااف السياساااات مؤشااارات ودل

وتحديث هذا السياساات دوريااا بماا هذا العمليات  
 يتناسب مع التطورات  

جاااااااراءات خاصااااااة بمكافحاااااااة  - ب وةااااااع سياسااااااات وا 
وياال اإلرهاااب والتوكااد عمليااات غساال األمااوال وتم

فااااق بحاااادها األدنااااى مااااع المتطلبااااات ن أنهااااا تتماااا
 ذات العالقة  النظامية

وتطوير اآللية المناسابة التاي تةامن التقياد وةع  - ت
جاااااراءات الرقاباااااة  بجمياااااع التعليماااااات واألنظماااااة وا 
الداخليااااااة  ووةااااااع إجااااااراءات احترازيااااااة ورقابيااااااة 
داخليااة لكشاااف أي نشااااط متعلااق بعملياااات غسااال 

جااااااااوزات ت األماااااااوال أو تمويااااااال اإلرهااااااااب أو أي
 متعلقة بها 

جاااااراءات مكافحاااااة عملياااااات  - ث مراجعاااااة سياساااااات وا 

selection of its employees from persons 

of  high competence and integrity. The 

Board of directors or the person 

delegated by him shall be in charge 

thereof. 

2. The internal audit department in 

companies shall conduct regular 

evaluation processes to verify the 

effectiveness of AML/CFT policies, 

measures and internal controls and 

ensure compliance therewith. 

3. The external auditor shall, in addition to 

his usual functions, verify the 

compliance of the Company with 

AML/CFT policies. 

4. The Company shall provide the 

necessary and sufficient financial and 

human resources for internal control 

functions in the AML/CFT field. 

5. The Company shall create a special unit 

or appoint a compliance officer 

specialized in combating ML/TF and 

provide it/him with the following: 

-  total independence from the other 

departments of the Company with a 

direct reporting line to the senior 

management. 

- the power to have access to all 

operations and customers’ data on a 

timely basis. 

- adequate technological and human 

capacities that help in performing the 

functions appropriately. 

6. The functions of the said unit or the 

AML/CFT compliance officer shall 

include the following: 

 
 

a) Verifying that written and effective 

policies and procedures are established 

and that they prevent the misuse of the 

Company in ML/TF operations. These 
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وتمويااال اإلرهااااب بانتظاااام للتحقاااق  لغسااال األماااوا
اإلجااراءات الالزمااة للتعاارف ماان فعاليتهااا  واتخاااذ 

وتوثيرهااا علااى  قواعاادتغياارات فااي هااذا ال علااى أي
 اإلجراءات المتبعة في الشركة 

وةااااع وتطبيااااق معااااايير أخالقيااااة وقواعااااد مهنيااااة  - ج
خدام ياااة يلتااازم بهاااا جمياااع الماااوظفين لمناااع اساااتعال

غاااااارا  الشااااااركة عاااااان قصااااااد أو غياااااار قصااااااد أل
 إجرامية 

 
 / التعاون:ةالتاسعالفقرة 

علااى الشااركة تعزيااز آليااات التعاااون مااع الشااركات   1
بشااكل مباشااار أو  المختصاااة الجهاااتوماااع  المماثلااة

ت غسااااال غيااااار مباشااااار مااااان أجااااال مكافحاااااة عملياااااا
دل المعلوماات فيماا وتباااألموال أو تمويل اإلرهاب  

قيااد الت فااي الوقاات ذاتااه يتعااين علااى الشااركة  و بينهااا
بشااكل تااام باااإلجراءات التنظيميااة والتعليمااات  التااي 
تهااااااادف إلاااااااى حماياااااااة سااااااارية معلوماااااااات العماااااااالء 

 ملياااااااتهم  ويجااااااب الحصااااااول علااااااى توجيااااااه ماااااانوع
اتفقات الشاركات علاى  ماا إذا مؤسسة النقد فاي حاال

 ما بينها التعاون أو تبادل المعلومات في

 

جااراءات  .2 يجااب أن يكااون لاادى الشااركة سياسااات وا 
 :النحو اآلتيمناسبة بهذا الشون وذلل على 

  تتبعااهتحدياد الطريقااة واألسالوب الااذي يجاب أن 
ونقاال  بالجهااات المختصااة التصااالالشااركة عنااد 

 المعلومات ذات الصلة إليها حول هذا العمليات 

   )تحدياااد الساااجالت )األصااالية أو النسااا  عنهاااا
السااتالم والنماااذج المسااتخدمة لتسااليم  يصااالتوا  

واساااتالم المعلوماااات مااان قبااال الشاااركة فاااي حاااال 
المعنياااااااااة  الجهااااااااات المختصااااااااةوجااااااااوب تزويااااااااد 

 بالسجالت 

policies shall include indicators that 

assist in discovering such transactions. 

The policies shall be updated on a 

periodical basis and in keeping with 

developments. 

b) Establishing AML/CFT policies and 

procedures and ensuring that they are 

adequate, as a minimum, with relevant 

regulatory requirements. 

c) Establishing and developing the 

appropriate mechanism that ensures 

compliance with all instructions, 

regulations and internal control 

measures. Establishing internal 

precautionary control procedures to 

detect any activity related to ML/TF or 

any violations thereof. 

d) Review AML policies and procedures 

on a regular basis to ensure their 

effectiveness and take necessary 

measures to identify any changes 

therein and the their effect on the 

procedures followed in the Company. 

e) Establishing and applying ethical 

criteria and high professional rules to be 

complied with by all employees to 

prevent the misuse of the Company, 

whether intentionally or 

unintentionally, for criminal purposes. 

9- Cooperation: 
 

1. The Company shall promote 

cooperation mechanisms with similar 

companies and various competent 

authorities, directly or indirectly, in order 

to combat ML/TF and exchange and 

share relevant information. However, at 

the same time, the company must strictly 

comply with regulatory procedures aimed 

to protect customers’ information 

confidentiality and transactions. Prior 

SAMA guidance should be obtained if 
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  تحدياااد الطااارق والنمااااذج المساااتخدمة فاااي حاااال
الجهاااااات وجااااوب تزويااااد المعلومااااات شاااافوياا إلااااى 

  المختصة

  الحصول على موافقة مسابقة مان مؤسساة النقاد
 ادل المعلومات مع أية جهات أجنبية قبل تب

 
 / تدريب الموظفين:ةالعاشر  الفقرة
علااااااى الشااااااركة إعااااااداد وتنفيااااااذ باااااارامج تدريبيااااااة  .1

منتظمااااة لموظفيهااااا لتعزيااااز معاااارفتهم باألنظمااااة 
واللاااااااوالح الخاصاااااااة بمكافحاااااااة غسااااااال األماااااااوال 
وتمويااااااال اإلرهااااااااب وفهمهاااااااام لهاااااااذا العمليااااااااات 

خاصاة لوأنماطها المختلفة والتعليماات الداخلياة ا
التعاارف علااى العمليااات بمكافحتهاا بمااا فااي ذلاال 

جاااراءات  جاااراءات التبليااغ عنهااا وا  المشااتبه بهااا وا 
 العماالء والعناياة الواجباة تجااههم التعرف على 

 وتعريفهم بالمستجدات في هذا المجال 

يجاااااب أن يكاااااون لااااادى الشاااااركة بااااارامج تدريبياااااة  .2
خاصاة بااالموظفين الجاادد  وبشاكل خاااص الااذين 

 الجمهور بشكل مباشر يتعاملون مع 

التوكاد مان تةامين بارامج التادريب على الشركة  .3
انااااات لتحقااااق ماااان بيدمااااة لموظفيهااااا آليااااات لالمق

وصااااحة الهويااااة وتوثيااااق مطابقااااة الصااااورة مااااع 
 األصل 

يجب على الشركة تحديث البرامج التدريبياة مان  .4
وقت آلخر بما يتناسب مع المستجدات في هاذا 

 المجال 

وبااااااااارامج  اا يجاااااااااب أن تةاااااااااع الشاااااااااركة خططااااااااا .5
مخصصاااااة لتااااادريب  مناسااااابة وميزانياااااات مالياااااة

وتوهياااااال العاااااااملين فيهااااااا فااااااي مجااااااال مكافحااااااة 
  ات غسل األموال أو تمويل اإلرهابعملي

companies agree to mutually cooperate or 

exchange relevant information. 
 

2. The Company shall have in place 

appropriate  policies and procedures, as 

follows: 

 Determining the manner and the 

method to be followed by the Company 

when contacting appropriate entities for 

passing relevant information to them on 

such transactions. 

 Determining records (original or 

copies) and the receipts and forms to be 

used for providing and receiving 

information by the Company in case 

that records should  be provided to 

appropriate entities. 

 When information is to be provided 

verbally to appropriate entities, the 

manner and the forms to be used should 

be determined. 

 A prior approval of SAMA shall be 

required for sharing information with 

any foreign entities. 
 

10- Training of Employees: 

1. The Company shall prepare and 

organize regular training programs for 

its employees in order to enhance their 

awareness of the AML/CFT regulations 

and rules and their understanding of 

such operations, their different patterns 

and the internal instructions to combat 

them, including identifying suspicious 

operations, reporting measures as well 

as customer identification and due 

diligence procedures and keeping 

employees abreast of the latest 

developments in that field. 

2. The Company shall have in place 

training programs for new employees, 

particularly for those dealing directly 

with the public. 
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3. The company shall ensure that the 

training programs offered to its 

employees include the mechanisms of 

verifying ID validity and particulars, 

documenting the copy cross-checked 

with the original. 

4. The Company shall update the training 

programs occasionally, according to the 

latest developments in that field. 

5. The Company shall put in place plans, 

programs and proper budgets especially 

allocated to the training of its 

employees in the AML/CFT field.   

   

  

 

 

 

 
 ANNEXES المررررالحرق   

 

 (1لمعحق رقم )ا
 المؤشرات الدالة ععى غس  األموا  وتموي  اإلرهاب:

إن الهااادف مااان ذكااار المؤشااارات التالياااة هاااو زياااادة      
فهاام مااوظفي الشااركات لعمليااات غساال األمااوال وتموياال 
اإلرهاااااب ومااااا ياااارتبط بهااااا ماااان أنشااااطة ماليااااة وبالتااااالي 

وال أو ماااألغساال الكشااف عاان عمليااات  مساااعدتهم فااي
ووقااااااوع واحااااااد أو أكثاااااار ماااااان هااااااذا   تموياااااال اإلرهاااااااب

المؤشرات يعني الشاتباا الاذي يساتوجب التحاري الادقيق 
 من حدوث عملية غسل أموال أو تمويل اإلرهاب 

 
سترشاااد بهااا  وعلااى المؤشاارات التاليااة لالووةااعت      

واإلةااافة لهااا متااى مااا و جاادت أسااباب الشااركة دراسااتها 
 منطقية لذلل 

 

Annex No. 1 
 

ML/TF Indicators: 

 

The indicators listed below aim at 

raising the awareness of the 

Company’s employees regarding 

ML/TF operations and any financial 

activities associated therewith and at 

assisting them in detecting any ML/TF 

operation. In case there is one or 

several indicator(s), this means that 

suspicions exist about a specific 

operation and that an accurate 

investigation is required about a 

ML/TF operation. 

 

The following indicators were defined 

as guidelines and the Company shall 

revise  them and add new ones if it 

deems there are reasonable reasons. 
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 تمويعية وهي: المؤشرات عند بد  أية عمعية .1
 ماااااا إذا كانااااات  مراجعاااااة بياناااااات العملياااااة فاااااي حاااااال

أكثااااار مااااان المعتااااااد للعميااااال  أو ل  العملياااااة جيااااادة
 تتناسب مع نشاطه أو وةعة المالي 

 التمويلياااااة ماااااع حجااااام أعماااااال  عااااادم توافاااااق العملياااااة
 العميل 

  الشركةاحتمال عدم التوافق بين العميل و وجود  

  وحاجاااة هااال لألصااال المماااول عالقاااة بطبيعاااة عمااال
 العميل 

  إمكانية تةخيم قيمة األصل الممول 

  احتمالية عدم وجود األصل الممول 

  الزياااااادة الكبيااااارة فاااااي عااااادد تعاااااامالت العميااااال ماااااع
 الشركة 

 ت التمانيااااة مقابااال ةااامانات صااااادرة طلاااب تساااهيال
 ن بنل خارج المملكة  ع

  رفاا  العمياال تقااديم بيانااات عاان مصاادر أموالااه أو
  لومات مةللةولته تزويد الشركة بمعمحا

 

  علااااام الشاااااركة بتاااااورط العميااااال فاااااي أنشاااااطة غسااااال
أو أي مخالفااات جناليااة  األمااوال أو تموياال اإلرهاااب

  أو تنظيمية

 لطبيعااة عملااه أو عاادم  اا صااعوبة تقااديم العمياال وصااف
 معرفته بونشطته بشكل عام 

  رفاا  مؤسسااة ماليااة أخاارى باادء أو اسااتمرار عالقااة
  عمل معه 

 بيااارة للعميااال عناااد مالحظاااة وجاااود عملياااات نقدياااة ك
 مراجعة كشف حسابه البنكي 

 

 المؤشرات بعد بد  العمعيات التمويعية كما يعي: .2

  حالت اإللغاء أو التسوية المبكرة لعقود التمويل 

  طلبات العميل تحويل عقود التمويل لعميل آخر 

 

1. Indicators at the beginning of 

any financing transaction: 

 Review of the transaction’s data, 

in case the transaction was 

unusually good for the customer or 

inappropriate to his activity or 

financial status. 

 Inconsistency of the transaction 

with the volume of the customer's 

businesses. 

 Probability of disagreement 

between the customer and the 

Company. 

 Is the financed asset connected to 

the customer’s nature of work and 

need. 

 Possibility of exaggeration in the 

value of the financed asset. 

 

 Probability of non-existence of the 

financed asset. 

 A large increase in the number of 

the customer’s transactions with 

the Company. 

 Request of credit facilities against 

of guarantees issued by a bank 

operating outside the KSA. 

 Reluctance of the customer to 

provide data about the source of 

his funds or attempt to provide the 

Company with misleading 

information.   

 The Company's knowledge that the 

customer is involved in ML/TF 

operations or in any criminal or 

regulatory offences. 

 The customer is unable to give a 

description of the nature of his 

business or is unaware of the 

activities he performs in general. 

 Refusal of another financial 

institution to start or maintain a 

business relationship with the 
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  فاي حااال كااون أقساااط التمويال ت اادفع باسااتمرار وبمبااالغ
 كبيرة تتجاوز المتفق عليه 

 اط التمويال مان خاالل شايكات ال دفاع قيماة أقسافي حا
 ن أشخاص أو أطراف أخرى صادرة ع

  الماليااااة نقااااداا خالفاااااا  تزاماااااتلالمحاولااااة العمياااال دفااااع
 لوسالل الدفع األخرى المعتادة 

  تجاوز قيمة التزامات العميل إمكانياته المالياة الظااهرة
 أو المعتادة 

 اباته فاي دفع العميل للتزاماتاه المالياة عان طرياق حسا
 بنول خارج المملكة 

  اساااتخدام التساااهيالت اللتمانياااة الممنوحاااة للعميااال فاااي
مجااااالت غياااار الغاااار  المحاااادد عنااااد التقاااادم بطلااااب 

 الحصول عليها 

 عاااااادي بشاااااون اللتااااازام  غيااااار   اا إباااااداء العميااااال اهتمامااااا
 لمتطلبات مكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب 

   لهتمام بالمخااطر ا إبداء العميل بشكل مبالغ فيه عدم
 والعمولت أو أي مصاريف أخرى 

  محاولاااة العميااال تغييااار صااافقة أو إلغاءهاااا بعاااد تبليغاااه
بمتطلباااات تااادقيق المعلوماااات أو حفاااظ الساااجالت مااان 

 الشركة 

  قال إنهااء إجاراءات صافقة يساتخدم فيهاا أطلب العميل
   قدر ممكن من المستندات 

 المؤشرات الخاصة بموظفي الشركة: .3

 تحاااااايط بااااااه مظاااااااهر معيشااااااية ل  الموظااااااف الااااااذي
تتناساااااب ماااااع حجااااام الراتاااااب الاااااذي يتقاةااااااا مااااان 

 الشركة 

 خاذ لموظف في العمال لفتارة طويلاة دون أاستمرار ا
 أية إجازات 

  محاولااااة الموظااااف تسااااهيل حصااااول أحااااد العمااااالء
)طبيعااي أو اعتباااري( علااى الخاادمات التااي تقاادمها 
الشااااااااركة والتغاةااااااااي عاااااااان تطبيااااااااق اإلجااااااااراءات 

same customer. 

 Noting the existence of large cash 

transactions for the customer when 

reviewing his bank statements. 

 

2. Indicators after the beginning of 

financing transactions: 

 

 Cases of annulment or early 

settlement of financing contracts. 

 Requests by the customer for 

transferring financing contracts to 

another customer. 

 In case financing installments are 

paid on a continual basis and in 

large amounts exceeding the limit 

agreed upon. 

 In case the amount of financing 

installments is paid through 

cheques issued by other persons or 

parties. 

 The customer attempts to pay 

financial obligations in cash 

contrary to other usual payment 

means. 

 The customer’s obligations exceed 

his apperent or usual financial 

capabilities. 

 The customer pays his financial 

obligations through the accounts 

he owns in banks operating outside 

the Kingdom. 

 Use of the credit facilities granted 

to the customer for purposes other 

than those stated upon submission 

of the request. 

 The customer pays an unusual 

attention to compliance with the 

AML/CFT requirements. 

 The customer shows excessive 

indifference to risks and 

commissions or any other 

expenditure. 

 The customer's attempts to change 
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 or cancel a deal, after being المعتادة 

informed of the requirements of 

information verification or record 

keeping by the Company. 

 The customer's request for the 

termination of the procedures of a 

deal in which he uses the 

minimum possible amount of 

documents. 

  
3. Indicators about the Company’s 

Employees: 

 The employee is having living 

conditions inconsistent with the 

salary he receives from the 

Company 

 The employee's continuous work 

for a long time without taking any 

leaves 

 The employee's attempts to 

facilitate the provision of the 

Company’s services to a customer 

(a natural or legal person), 

ignoring the application of  usual 

procedures. 
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 (2ملحق رقم)
 )سري(

            هافي مشتبه مالية عملية عن بالغ    
 

 معلومات عن جهة البالغ
 الهاتف الفرع المدينة سم ال ات ماليةمؤسس 

    
 الهاتف الفرع المدينة اسم الجهة مؤسسات غير مالية 

    
 العنوان: الهاتف: السم: التصال بالم بلغ

  مةمون البالغ 

 نوع العملية
 أخرى تحويل بنكي سحب إيداع

  داخلي  الفرع  شيل
 

  خارجي  صراف آلي  نقدا

 تاري  تنفيذ العملية
 السنة الشهر التاري  اليوم الوقت
     

 مقدار المبلغ
 نوع العملة كتابة رقماا 
   

حساب منفذ 
 العملية

  رقم الفرع رقم الحساب

                 

 العمليةمنفذ 
 الجنسية رقم الهوية السم
   

  أسباب الشتباا
 المستفيد

 المدينة الدولة الجنسية رقم الهوية السم
     

 بنل المستفيد رقم الفرع رقم الحساب
                

 التحريات المالية إدارةسعادة مدير 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته   

 ها  آمل اإلطالع واتخاذ ما ترونه ملية مالية مشتبه فيا بالغنا عن عتجدون أعال
 الختم الرسمي:                                                    الوظيفة:

 أي معلومات إةافية بورقة خارجية(مالحظة:)ترسل 

 الرقم:
 ها14التاري :  /  /  
 م222الموافق:  /  /  

 المرفقات:
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Annex n° (2) 

(Confidential) 

Reporting of a suspicious financial transaction 

      Ref: 

      Date:  / /14—AH 

    Corresponding to:  / /20—AD 

Attachments: 
Information about the reporting party 

Content of the Report 

Type of the 

transaction 

Deposit Withdrawal Bank 

Transfer 

Others 

Cheque  Branch  Local  

Cash  ATM  Foreign  

Date of execution Time Day Date Month Year 

       

Amount In numbers In letters Currency 

       

Account of the 

transaction’s 

operator 

Account Number Branch No.  

                   

Transaction’s 

operator 

Name ID Card Number Nationality 

   

Grounds of 

Suspicion 

 

The Beneficiary 

Name ID Card No, Nationality State City 

     

Account Number Branch No. Bank of the Beneficiary 

                

Your Excellency, the Director of the Financial Investigations Directorate 

 

You may find above our notification of a suspicious financial transaction for your 

information and appropriate action as you deem necessary. 

 

Official Seal:      Post:: 

 
 N.B.: (Any additional information shall be sent in a separate paper) 

Financial 

Institutions  

Name  City Branch Phone 

    

Non financial 

institutions 

Name of the party City Branch Phone 

    

Contact of the 

reporting party 

Name: Phone: Address: 


