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 وإجراءات جمعية محبة سياسات

مخاطرة فهم وتحديد في مكافحة تمويل اإلرهاب و 
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                تطبق و اإلرهاب، تمويل و األموال غسل مكافحة أهمية تعلم األرسية للتنمية محبة جمعية

 الخاصـة التوصيـات مثل المثىل الدوليـة الممارسات و السعوديـة العربيـة المملكـة وأنظمـة قواني   

 .            بمجمـوعـة العمل المالي

 

 : اإلدارة

 تفعيلها.  و الداخلية الضوابط آليات و تطبيق الرقابة

 اإلجراءات لتطبيق األموال غسل مكافحة متطلباتو   تسياسا عىل المعنيي    الموظفي    تدريب          

   الالزمة
 
 . العميل تجاه الواجبة العناية ف

 

 فيها:  المشتبه العمليات عن اإلبالغ

 فيها المشتبه العمليات لمعالجة مناسبة و فورية سياسات وضع 

 بها  مشتبه للعمالء عملية أو نشاط أي عن للسلطات المختصة الفوري اإلبالغ . 

 

ام:  تحقق  االلت  

 امو  األموال غسل مكافحة سياسات كفاءة من تتحقق  بناء  الداخلية المراقبة بتطوير وتستمر بها االلت  

 التحققات.  تلك عىل
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 األول المادة

 

   القواعد هذه من الهدف

 تاري    خ  و ۳۱/م رقم  الملك   المرسوم بموجب الصادر األموال غسل مكافحة نظام تطبيق

 والتوصيات ،األموال غسيل بمكافحة الخاصة األربعي    التنفيذية والتوصيات ـه والئحته11/5/1433

 ،المال   العمل مجموعة عن الصادرة اإلرهاب ويلتم الخاصة بمكافحة التسع

 م(۱۹۹۹  نيويورك )اإلرهاب  تمويل لقمع الدولية واالتفاقية 

 وع غت   االتجار لمكافحة المتحدة األمم واتفاقية    المشر
 
 ۱۹۸۸ فينا ) العقلية المؤثرات و المخدرات ف

 (م

 مو )الوطنية  عت   المنظمة الجرائم لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية   (. م۲۰۰۰ بالت 

 تمويل بمكافحة المتعلقة لهما الالحقة القرارات و ۱۳۷۳ رقم و 1276رقم  األمن مجلس قراراي 

  اإلرهاب. 

 ي العمل نزاهة تعزيز    الخت 
 
 . مصداقيته و األرسية للتنمية محبة جمعية ف

 عي    و الموظفي    حماية    القانونية غت   العمليات من المتت 
 تمويل أو األموال غسل عىل تنطوي قد الت 

  .أخر إجرام   نشاط أي أو اإلرهاب
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  الثانية المادة

 تعريفات

   وردت أينما اآلتية والعبارات بالكلمات يقصد
 
   القواعد هذه ف

 يقتض مالم إزاءها الموضحة المعان 

  : ذلك خالف النص سياق

 الحساب 

 . وعميله له مرخص شخص بي    عمل عالقة أي
 

 ي  المستفيد
  النفعي  الحقيق 

   المالك يكون طبيع   شخص أي
 عمل أو عملية أي ينفذ من أو العميل، أموال عىل المسيطر أو النهان 

 . اعتبارية شخصية عىل سيطرة يمارس شخص وأي. عنه نيابة
 

 العمل عالقة : 

 هذه تستدع   وال ،عميل وأي له المرخص الشخص بي    تجارية أو مهنية عالقة أو عمل عالقة
   له المرخص الشخص مشاركة العالقة

 
 والمشورة النصح توجيه وُيعد فعلية، عمليات أو عملية أي ف

 . عمل عالقة
 

  .العميل 

 إليه يقدم نظت   طرف أي أو اعتباري، أو طبيع   فقط تنفيذ فرد عميل أو فرد عميل أي
  له المرخص الشخص

 
 . المالية األوراق أعمال من أيا

 

 النظت   الطرف  

  يكون عميل
 
  شخصا

 
  ه، أول مرخصا

 
، شخصا  

كة أو مستثت   غت   مالية خدمات  منشأة أو استثمارية، رسر
 . سعودية

 

 المالية التحريات وحدة : 

   عليها المنصوص المالية التحريات وحدة
 
المرسوم الملك  رقم  ب الصادر األموال غسل مكافحة نظام ف

 . التنفيذية والئحته ه 11/5/1433و تاري    خ  ۳۱م/ 

 األموال : 

  تلكاتأو المم األصول
 
 أو منقولة غت  ملموسة، أو ملموسة مادية، غت   و مادية نوعها، أو قيمتها كانت أيا

  والمستندات والصكوك والوثائق منقولة، غت  
 
   بما شكلها كان أيا

 
ونية النظم ذلك ف  الرقمية أو اإللكت 

   المرصفية واالئتمانات
   بما فيها مصلحة أو عىل ملكية تدل الت 

 
 الحرص ال ثالالم سبيل عىل ذلك ف
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 خطابات و الكمبياالت  و السندات و المالية الوراق و األسهم و الحواالت  و الشيكات أنواع جميع

  االعتماد. 

 األموال:  غسيل 

وع أو فعل أي ارتكاب    مكتسبة أموال أي حقيقة أصل تمويه أو إخفاء بقصد فيه الشر
 
ع خالفا أو  للشر

وعة تبدو وجعلها النظام  المصدر مشر

 

 كيان كل : للربــح الهادفة غت   ماتالمنظ   
   أو بجمع يقوم قانون 

ية ألغراض أموال رصف أو تلق    أو خت 

ية.  األعمال من أخرى بأعمال للقيام أو تضامنية أو اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية أو دينية  الخت 

 

 بارزة مهام إليهم أوكلت الذين أو إليهم الموكلة األشخاص هم : السياسيون األشخاص   
 
  أجنبية دولة ف

 المستوى رفيع   الحكوميي    والمسؤولي    المستوى، رفيع   والسياسيي    الحكومات، أو الدول كرؤساء

، القضائيي    والمسؤولي       التنفيذيي    الموظفي    وكبار والعسكريي  
 
كات ف  للدولة، المملوكة الشر

.  األحزاب ومسؤولو  أو األشخاص هؤالء تعائال  أعضاء مع العمل عالقات وتنطوي السياسية الهامي  

كاؤهم    المخاطر تلك مثل بالسمعة تتعلق مخاطر عىل المقربي    رسر
 هؤالء مع التعامل يتضمنها الت 

   أقل أو متوسطة مناصب يشغلون الذين األفراد عىل التعريف هذا ينطبق وال بعينهم، األشخاص
 
 ف

 المذكورة.  الفئات

 

 اإلرهابية والمنظمات ابيي   واإلره اإلرهابية العمليات تمويل : اإلرهاب تمويل . 

 
 

 البالغ : 

 تقرير إرسال  ذلك ويشمل فيها مشتبه عملية أي عن المالية التحريات وحدة له المرخص الشخص إبالغ

 . عنها 

 
 

 العمل مجموعة  :   المالي
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:  لحجز (FATF) اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة الخاصة المال   العمل مجموعة  
 التحفظ 

 أو، تحريكها  أو فيها الترصف أو أو تبديلها وتحويلها والمتحصالت األموال نقل عىل المؤقت الحظر

  ،مؤقتة بصورة حجزها أو عليها اليد وضع
 
 .بذلك مختصة سلطة أو محكمة عن صادر أمر إل استنادا

 

 

ي  الباب
 
 الثان

 اإلرهاب وتمويل غسل األموال مكافحة لمتطلبات العام التطبيق

 الثالثة المادة: 

 
  عامة مبادئ

 عمالئها  ونوع التنظيم   وهيكلها نشاطها طبيعة باالعتبار األرسية للتنمية محبة جمعية وضعت 

 تم وعليه اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة وإجراءات سياسات وضع عند المالية وعملياتها

  اتخذتها اإلجراءات ومالءمة كفاية من التأكد
   عليها المنصوص العامة واألهداف للمتطلبات الت 

 
  ف

  ۲القواعد هذه

 غت   االتجار لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية وطبقت السعودية العربية المملكة حكومة صدقت حيث  

وع    المشر
 
 الجرائم لمكافحة المتحدة األمم واتفاقية (م۱۹۸۸ فينا) العقلية والمؤثرات المخدرات ف

مو)الوطنية  عت   المنظمة (. م۱۹۹۹ نيويورك) اإلرهاب تمويل لقمع الدولية ةواالتفاقي (م۲۰۰۰ بالت 

 األموال وغسل المخدرات تهريب لمكافحة وتنفيذها وضع إجراءات ذكرها السابق االتفاقيات وتتطلب

ها اإلرهاب وتمويل ة الجرائم من وغت   عىل االتفاقيات تلك عىل وبناء المنظمة الجريمة وأعمال الخطت 

 وتمويل األموال غسل مكافحة إل تهدف وإجراءات اساتوسي أنظمة وضع له المرخص الشخص

   بما اإلرهاب
 
 اإلدارة اإلرهاب. ومجلس وتمويل األموال غسل عمليات عن لإلبالغ إجراءات ذلك ف

   يفوض من المالك أو أو العام والمدير التنفيذية واإلدارة
 
 عن المسؤول هو له المرخص الشخص ف

 تنفيذها، وضمان اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمنع وفعالة مناسبة وإجراءات سياسات وضع

ام  العالقة.  ذات والقانونية التنظيمية المتطلبات لجميع وااللت  
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 يكون مدير تعيي    العليا اإلدارة عىل يجب ذلك تحقيق ولضمان  
ا
اف عن مبارسر  بشكل مسؤول  عىل اإلرسر

ها اإلرهاب تمويلو  األموال غسل بمكافحة المتعلقة واإلجراءات السياسات تنفيذ  المتطلبات من وغت 

 . العالقة ذات القانونية

 
 

 

مت فقد وعليه   األرسية للتنمية محبة جمعية الت  

 والتأكد  اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة إل تهدف ومكتوبة فعالة وإجراءات سياسات بوضع .1

ام من    بما جميعها والقانونية التنظيمية للمتطلبات التام االلت  
 
 مع والتعاون السجالت حفظ لكذ ف

 والئحته اإلرهاب وتمويل األموال غسل نظام تطبيق عن المسؤولة والجهات المالية التحريات وحدة

   اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة وحدة خالل من العالقة ذات والقواعد التنفيذية
 
 بما الهيئة ف

  
 
   المعلومات عن اإلفصاح  ذلك ف

 
 . المناسب الوقت ف

 

   منسون    جميع فهم من لتأكدا .2
  فهما القواعد هذه لمحتوي الجمعية وموظق 

 
 عليها واطالعهم تاما

 . اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحة جميعها باالحتياطات  واألخذ
 

   فعاليتها. ومن بانتظام لضمان اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة وإجراءات سياسات مراجعة .3

 عن الصادرة اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة الخاصة واإلجراءات السياسات مراجعة ذلك

ام لضمان الداخلية المراجعة إدارة  : التال   المراجعة وتشمل بها االلت  
 

 

 إرهاب، وتمويل أموال غسل عمليات أي بكشف الخاص النظام تقيم  

 ها صحت من والتأكد العادية غت   أو الضخمة العمليات تقارير ومراجعة تقييم . 

 فيها  المشتبه العمليات عن اإلبالغ جودة مراجعة . 

 معرفة مستوى تقييم   
 . مسؤولياتهم العمالء خدمة موظق 

 الواجبة إجراءات العناية واتخاذ معه والتعامل العميل بقبول خاصة وإجراءات سياسات تطبيق 

 . العميل تجاه الالزم والحرص
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الرابعة المادة

 النقدية المبالغ  : 

 عالقة بداية ف   سواءا  وقت، أي ف   محبة للتنمية االرسية جمعية لدى يعمل موظف أي عىل يجب

عي    من نقدية مبالغ أي قبول عدم خاللها، أم بالعمل  مقابل أو استثماري لغرض المستفيدين أو المتت 

   الخدمة
 يقدمها.  الت 

 ايداعها  قبل النقود فحص : 

 المزيفة النقود عىل الكشف ألجهزة مواصفات ىلأع توفت   عىلمحبة للتنمية االرسية  جمعية حرصت

عي    من استالمها قبل . المتت 

 المزورة النقود : 

ع معلومات يحتوي محرص   فتح يتم  إيداع من الغرض  والوقت والتاري    خ النقدية العملة وفئة المتت 

 المختصة الجهات وتبليغ النقد تصوير يتم أن عىل المبلغ

 . االجتماعية نميةوالت العمل ووزارة مؤسسة النقد

 رصيد:  بدون الشيكات 

ع مع التواصل عليه.  للتعديل المتت 

  المصدر:  مجهولة الحواالت 

 عليها السيطرة ال يمكن
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  الثالث الباب

تجاهه الواجبة العناية وإجراءات العميل قبول

 الخامسة المادة  

اطات.  حسب ،عميل أي قبول المفوض الموظف عىل يجب القواعد، هذه أحكام تطبيق االشت 

 به.  الخاصة األخرى والمعلومات العميل معرفة نموذج إعداد

 عي    من التحقق : طريق عن والمستفيدين المتت 

 . للسعوديي    األرسة سجل أو الوطنية الهوية مطابقة .1

 السعودي.  المواطن لزوجة اإلقامة مطابقة .2

   العنوان من التحقق .3
عميل.  لكل العمل ومكان الوطت 

  الرابع الباب

 السجالت حفظ

 : السادسة المادة

  السجالت حفظ آلية

ام .1 عي    لسجالت الدوري بالحفظ االلت      بشكل المستفيدين و المتت 
ون   يسهل ورقية نسخ أو الكت 

إليها.   الرجوع

األمر.  لزم إذا المختصة للجهات المعلومات سجالت جميع تقديم إمكانية .2

  .دوري بشكل السجالت تحديث .3
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 الخامس الباب

فيها المشتبه العمليات عن اإلبالغ 

امات وفقا   عىل يتوجب التنفيذية والئحته األموال وغسيل اإلرهاب مكافحة ف   عليها المنصوص لاللت  

 مشبوهة عملية أي عن فورا  المختصة الجهات تبليغ المفوض الموظف

أخرى.  بأمور تعلقها عن رالنظ بغض فيها المشتبه العمليات عن التبليغ المفوض الموظف عىل يجب .1

ه.  أو به للمشتبه التبليغ أمر إفشاء وعدم التامة الشية تحري .2  غت 

 . اإلرهاب قائمة ضمن المدرجة أسماءهم األشخاص مع التعامل عدم .3

السادس الباب

 العقوبـــات

اطات يخل موظف أي يخضع  العقوبات إل األموال غسيل و اإلرهاب مكافحة تعليمات و باشت 

 وصالمنص

ي أ دون الدولة قبل من عليها
 
. محبة للتنمية االرسية جمعية عىل مسؤولية دن

 اعتماد الالئحة: 
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