
 

 

 

 
 

 

 

سياسات وإجراءات مكافحة 

تمويل اإلرهاب وغسل 

 األموال
  



 

: مقدمة •
ً

 :أو�

أحد  اإلرهاب �ي  لتم��ل  المخاطر  وفهم  األموال  اإلرهاب وغسل  تم��ل  مكافحة  و�جراءات  س�اسات 

ي اتخذتها   ي مجال الرقابة األمن�ة وللتعاون مع الجهات المختصة لمكافحتها    الجمع�ةالركائز األساس�ة الئت
�ف

ا لنظام مكافحة اإلرهاب وتم��له الصادر بموجب المرسوم المل�ي رقم  ف فيها وفق� والتبليغ عن المتورطني

الصادر 1439/ 02/ 12وتار�ــــخ    21م/  األموال  غسل  مكافحة  لنظام   
�
وفقا المال�ة  الرقابة  مجال  ي 

�ف ه 

ه ولوائح التعد�الت الالحقة ليتوافق مع هذا  1439/ 02/ 05وتار�ــــخ    20الم�ي رقم م/ بموجب المرسوم  

 .الس�اس�ة 

: مجال التطبيق •
�
 :ثان�ا

ي 
ف �ف  .الجمع�ة تطبق هذە الس�اسة ع� جميع العاملني

: المصطلحات ذات العالقة •
�
 :ثالثا

 :النظام •

 .نظام مكافحة غسل األموال أو نظام مكافحة اإلرهاب وتم��له 

 :األموال •

 كانت ق�متها أو نوعها أو ط��قة امتال�ها؛ سواء أ�انت 
�
�ي األصول أو الموارد االقتصاد�ة أو الممتل�ات أ�ا

والصكوك  والوثائق  ملموسة،  غ�ي  أم  ملموسة  أو  منقولة،  غ�ي  أم  منقولة  أو  عاد�ة،  غ�ي  أم  ماد�ة 

 كان شكلها، سواء أ�انت دا
�
خل الممل�ة أم خارجها، و�شمل  والمستندات والحواالت وخطابات االعتماد أ�ا

ي تدل ع� مل��ٍة أو مصلحة فيها، وكذلك   ون�ة أو الرقم�ة واالئتمان�ات الم�ف�ة الئت ذلك النظم اإلل��ت

 .جميع أنواع األوراق التجار�ة والمال�ة أو أ�ة أر�اح أو مداخ�ل أخرى تنتج من هذە األموال

 :الج��مة األصل�ة

ي الممل�ة، وكل فعل يرتكب   كل فعل يرتكب داخل الممل�ة �عد 
ع واألنظمة �ف ج��مة �عاقب عليها ال�ش

ي ارتكب فيها ف الدولة الئت  لقوانني
�
 .خارج الممل�ة �عد ج��مة وفقا

 :المتحصالت •

داخل الممل�ة أو خارجها �شكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش من ارتكاب ج��مة    –األموال الناشئة أو المتحصلة  

ي  ي ذلك األموال الئت
 إ� أموال مماثلة أصل�ة، بما �ف

�
 أو ج��ئ�ا

�
 .حولت أو بدلت كل�ا

 



 

 :الجمع�ة •

�ة بتندحة ف متعلقة جمع�ة ال�ب الخ�ي ، و�ي منظمة غ�ي هادفة لل��ــح و�نطبق عليها ما ورد من أنظمة وقوانني

 .بمكافحة غسل األموال

 :غسل األموال •

وع ف�ه بقصد إخفاء أو تم��ه أصل حق�قة أي أموال م ع أو ارتكاب أي فعل أو ال�ش كتسبة مخالفة لل�ش

وعة المصدر   .النظام، وجعلها تبدو م�ش

 :الجهة الرقاب�ة •

امات المال�ة للمؤسسات واألعمال والمهن غ�ي المال�ة المحددة   ف الجهة المسؤولة عن التحقق من االل�ت

ي النظام والالئحة أو أي قرارا
ت أو  والمنظمات غ�ي الهادفة إ� ال��ــح، وفق المتطلبات المنصوص عليها �ف

 .تعل�مات ذات صلة

 :وحدة التح��ات المال�ة •

ي نظام مكافحة غسل األموال، الصادر بالمرسوم المل�ي رقم  
وحدة التح��ات المال�ة المنصوص عليها �ف

 .ه والئحته التنف�ذ�ة1633/ 5/ 11وتار�ــــخ  31م/ 

 :األدوات القابلة للتداول لحاملها •

ي شكل وث�قة لحامه
ي تكون �ف ي إما لحاملها أو  األدوات النقد�ة الئت ا كالش�كات والسندات، وأوامر الدفع؛ الئت

مظَهرة له أو صادرة لمستف�د صوري أو أي شكل آخر ينتقل معه االنتفاع بمجرد �سل�مه، واألدوات غ�ي 

ي تكون موقعة وُحذف منها اسم المستف�د   .المكتملة الئت

 :اإلرهاب

ي الممل�ة أو خار   -أي شخص ذي صفة طب�ع�ة
يرتكب ج��مة من الجرائم المنصوص   -جهاسواًء أ�ان �ف

ي ارتكابها، بأي وس�لة  
ك أو �خطط أو �ساهم �ف ع أو �ش�ت ي نظام مكافحة اإلرهاب وتم��له أو ��ش

عليها �ف

ة  ة أو غ�ي مبا�ش  .مبا�ش

 :تم��ل اإلرهاب •

ف والمنظمات اإلرهاب�ة  .تم��ل العمل�ات اإلرهاب�ة واإلرهابيني

 :البالغ •

ص له وحدَة التح��ات المال�ة عن أي عمل�ة مشتبه فيها، بما �شمل إرسال تق��ر  إبالغ الشخص   المرخَّ

 .عنها



 

 :مجموعة العمل الما�ي  •

 .(FATF) مجموعة العمل الما�ي الخاصة بمكافحة غسل األموال وتم��ل اإلرهاب

ي  •
 :الحجز التحف�ف

لت�ف فيها أو تح��كها أو وضع الحجز المؤقت ع� نقل األموال والمتحصالت وتح��لها أو تبد�لها أو ا

 .ال�د عليها أو حجرها بصورة مؤقتة، استنادا إ� أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة بذلك 

ات عمل�ة غس�ل األموال • : مؤ�ش
�
 :رابعا

 :�عد كل من قام بأي من األفعال اآلت�ة مرتِكبا لج��مة غسل األموال

ع أو أي مس� آخر، ألجل مساعدة أي شخص تحت مس� الت  الجمع�ةتح��ل أموال أو نقلها إ�   • �ب

ي تحصلت منها تلك األموال لإلفالت من عق��ة ارتكابها، مع  ي ارتكاب الج��مة األصل�ة الئت
متورط �ف

وع لتلك األموال أو تم��ــهه  .علمه بأنها من متحصالت ج��مة ألجل إخفاء المصدر غ�ي الم�ش

ع بها، مع علمه  إخفاء أو تم��ه طب�عة أمواله أو مصدرها أو حركت • ها أو مل�يتها أو مكانها عن ط��ق الت�ب

 .بأنها من متحصالت ج��مة 

ي ارتكاب ج��مة غسل األموال من خالل الظروف والمال�سات   •
التحقق من القصد أو العلم أو الغرض �ف

 .الموضوع�ة والواقع�ة للقض�ة

: مؤثرات االشتباە بعمل�ة غس�ل األموال •
�
 :خامسا

لمتطلب • ام  ف االل�ت به��ته  عدم  المتعلقة   
ً
تم��ل اإلرهاب، وخاصة أو جرائم  األموال  ات مكافحة غسل 

 .ون�ع عمله

 رفض العم�ل تقد�م ب�انات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى  •

ي أو االقتصادي أو عدم  •
ي صفقات غ�ي واضحة من ح�ث غرضها القانويف

ي المشاركة �ف
رغبة العم�ل �ف

ات�ج�ة االست  .ثمار المعلنةا�سجامها مع اس�ت

 .بمعلومات غ�ي صح�حة أو مضللة تتعلق به��ته و/أو مصدر أمواله  الجمع�ةمحاولة العم�ل تزو�د  •

ي أ�شطة غس�ل أموال أو جرائم تم��ل إرهاب، أو أي مخالفات جنائ�ة  الجمع�ةعلم  •
بتورط العم�ل �ف

 .أو تنظ�م�ة 

 .إبداء العم�ل عدم االهتمام بالمخاطر أو أي مصار�ف أخرى •

ي أن العم�ل وك�ل للعمل ن�ابة عن موكل مجهول الجمع�ةشتباە ا •
 .�ف



 

 لطب�عة عمله أو عدم معرفته بأ�شطته �شكل عام  •
�
 .صع��ة تقد�م العم�ل وصفا

 لتصف�ة الوضع االستثماري وتح��ل   •
�
ة طلبا ف ق�ام العم�ل باالستثمار ط��ل األجل يتبعه بعد مدة وج�ي

 .العائد من الحساب

ف  •  . أ�شطة العم�ل والممارسات العاد�ةوجود اختالف كب�ي بني

 الجمع�ة تح��ل األموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزو�د    الجمع�ةطلب العم�ل من   •

 .بأي معلومات عن الجهة المحول إليها

محاولة العم�ل تغ�ي العقد أو إلغاءە بعد تبل�غه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجالت من   •

 .الجمع�ة

 .طلب العم�ل إنهاء إجراءات عقد �ستخدم ف�ه أقل قدر ممكن من المستندات •

وعة  الجمع�ةعلم  •  .أن األموال أو الممتل�ات إيراد من مصادر غ�ي م�ش

 .انتماء العم�ل لمنظمة غ�ي معروفة أو معروفة بنشاط محظور •

وضعه االقتصادي  ظهور عالمات البذخ والرفاه�ة ع� العم�ل �شكل مبالغ ف�ه و�ما ال يناسب مع   •

 ( ئ  .(خاصة إذا كان �شكل مفا�ب

: التداب�ي الوقائ�ة •
�
 :سادسا

 .تحد�د وفهم وتقي�م مخاطر غسل األموال وتم��ل اإلرهاب ال�ي تتعرض لها الجمع�ة •

بالسجالت   • واالحتفاظ  المال�ة  بالمعامالت  المتعلقة  المعلومات  جميع  �سج�ل  الجمع�ة  ع� 

 .والب�اناتبالمستندات والوثائق 

ي قد تنشأ من عالقات   • ع� الجمع�ة تطبيق تداب�ي العنا�ة الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر الئت

عمل ومعامالت مع شخص أو جهة حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل األموال بأنها جهة عال�ة 

 .المخاطرة بها

ق والب�انات لجميع التعامالت المال�ة،  ع� الجمع�ة االحتفاظ بجميع السجالت والمستندات والوثائ •

 .وذلك لمدة ال تقل عن ع�ش سنوات من تار�ــــخ انتهاء العمل�ة

بتحل�ل  • للسماح  الجمع�ة كاف�ة  بها  تحتفظ  ي  الئت والوثائق  والمستندات  السجالت  تكون  أن  �جب 

للسلطات   ر 
َّ
لتكون متاحة، وتوف بها  المال�ة، و�جب االحتفاظ  التعامالت  المختصة  الب�انات وتتبع 

 .عند الطلب بصورة عاجلة 



 

وع إال بعد أخذ الموافقات الالزمة لذلك، وفقا لألنظمة المرع�ة   للجمع�ةال �حق   • التس��ق لصالح م�ش

 .من الدولة

�حق للجمع�ة التأ�د من السالمة القانون�ة لإليرادات وللواهب والموهوب، وذلك لحما�ة للجمع�ة  •

 .من أي مخاطر محتملة 

ار بالجمع�ة�حق للجمع�ة رف • ي حال وجود أي عوامل من شأنها اإل�ف
 .ض المنحة أو الهبة �ف

ه��ة   • من  التأ�د  ي 
�ف للمساهمة  العالقة  ذات  الجهات  مع  ي 

ويف ال��ت ر�ط  عمل�ات  إ�جاد  ي 
�ف الس�ي 

 .األشخاص والمبالغ المشتبه بها

با • الخاصة  اإلرهاب  وتم��ل  األموال  الحد من مخاطر غسل  ي شأن 
�ف رة  م�ب قرارات  لمنتجات  اتخاذ 

 .والخدمات 

العنا�ة  • و�جراءات  العمالء  التعرف ع�  ف جودة  وتحسني للمكافحة  المستخدمة  القنوات  رفع كفاءة 

 .الواجبة

ي الجمع�ة •
ي �ساعد ع� رفع جودة وفاعل�ة األعمال �ف  .توف�ي األدوات الالزمة الئت

ي الجمع�ة لمكافحة غس  •
ف �ف ل األموال وجرائم إقامة برامج توع��ة لرفع مستوى الو�ي لدى العاملني

 .تم��ل اإلرهاب

ي   •
�ف النقد  استخدام  من  للتقل�ل  اتها  ف مم�ي من  واالستفادة  النقد�ة  غ�ي  المال�ة  القنوات  االعتماد ع� 

 .الم�وفات

ي التبادل الما�ي  •
ي ذو الصفة الطب�ع�ة أو االعتبار�ة �ف

 .التعرف ع� المستف�د الحق��ت

 .قائمة اإلرهاب عدم التعامل مع األشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن •

: الس�اسات وتطب�قها •
�
 :سابعا

األموال   • غس�ل  بمراقبة  الخاصة  الس�اسة  إعداد  العالقة  ذات  اإلدارات  ي 
�ف ممثلة  الجمع�ة  ع� 

ف بها، وأن توافق عليها اإلدارة العل�ا، وأن تراجعها وتطورها �شكل   ها، وتثق�ف العاملني وتحديثها، و��ش

 .مستمر

إذا   • أو  الجمع�ة  اشتبهت  تمثل  إذا  بعضها  أو  األموال  أن  ي 
�ف لالشتباە  معقولة  أسباب  لديها  توافرت 

للجمع�ة   أو هبة هذە األموال  األموال  بعمل�ات غسل  أو عالقة  ارتباط  أو ذات  متحصالت ج��مة 

م ب�بالغ اإلدارة العامة التح��ات   ف غرضه التم��ه بأنها متحصلة من غس�ل أموال؛ فع� الجمع�ة أن تل�ت



 

و  فورا�  المتوافرة  المال�ة  والمعلومات  الب�انات  يتضمن جميع  بتق��ر مفصل  وتزودها   ، مبا�ش �شكل 

 .لديها عن تلك العمل�ة واألطراف ذات الصلة

 .االستجابة ل�ل ما تطلبه اإلدارة العامة للتح��ات المال�ة من معلومات إضاف�ة •

اف�ة    �حظر ع� الجمع�ة وأي من مدي��ــها  • أو أعضاء مجلس أمنائها أو أعضاء إداراتها التنف�ذ�ة أو اإل�ش

ا بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك   ف فيها، تنب�ه العم�ل أو أي شخص آخر بأن تق��ر� أو العاملني

ا جار أوقد أجري، وال   ا جنائ�� قد قدمت أو سوف تقدم إ� اإلدارة العامة للتح��ات المال�ة أو أن تحق�ق�

ف �ش ف أو عمل�ات االتصال مع المحامني ف المدي��ن والعاملني مل ذلك عمل�ات اإلفصاح أو االتصال بني

 .أو السلطات المختصة

أو  • التنف�ذ�ة  اإلدارة  أو  التنف�ذ�ة  اللجنة  أو  األمناء  مجلس  أعضاء  من  وأي  الجمع�ة  ع�  تب  ي�ت ال 

اإلدار  إبالغ  عند  عنه  التبليغ  تجاە   
ً
مسؤول�ة أي  فيها  ف  تقد�م  العاملني أو  المال�ة  للتح��ات  العامة  ة 

 .معلومات لها بحسن ن�ة 

ي �طلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته   • ام ���ة المعلومات الئت ف ي الجمع�ة االل�ت
ع� كل موظف �عمل �ف

 .حئت بعد انتهاء مسؤول�اته 

: العمل�ات واإلجراءات •
�
 :ثامنا

ي اإلدارات ذات العالقة الق�ام باآل  الجمع�ةع� 
ي ممثلة �ف

 :يت

من  • لديها  ما  مع  توافقها  لضمان  مستمر  �شكل  وفحصها  والب�انات  والوثائق  المعامالت  مراقبة 

ي �مثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة   .معلومات عن الواهب وأ�شطته التجار�ة والمخاطر الئت

ة �شكل غ�ي عاد • ي تكون معقدة وكب�ي ي تدقيق وفحص جميع المعامالت �شكٍل عام و�األخص تلك الئت

ي ال �كون غرض الهبة فيها واضحا  .وكذلك أي نمط غ�ي اعت�ادي للمعامالت الئت

فيها  • تكون  ي  الئت الحاالت  ي 
�ف العمل  مراقبة عالقة  وطب�عة  ودرجة  الواجبة  العنا�ة  إجراءات  �شد�د 

مخاطر احتمال وق�ع غسل األموال مرتفعة، وذلك لتحد�د ما إذا كانت المعاملة تبدو غ�ي عاد�ة أو 

 .مشبوهة 

 االحتفاظ �سجالت الفحص مدة ع�ش سنوات، و�تاحتها للسلطات المختصة عند الطلب •

 

 



 

: الرقابة •
�
 تاسعا

ي الدولة ألدائها لمهماتها ومنها •
ي تتخذها الجهات الرقاب�ة �ف  :تخضع الجمع�ة لإلجراءات الئت

ي ذ •
بما �ف المناسبة،  اف�ة  المعلومات والب�انات من الجمع�ة وتطبيق اإلجراءات اإل�ش لك إجراء  جمع 

ي  ي والمكتئب
 .عمل�ات الفحص الم�دايف

إلزام الجمع�ة بتوف�ي أي معلومة تراها الجهة الرقاب�ة مالئمة للق�ام بوظ�فة ما والحصول ع� �سخ  •
 .للمستندات والملفات أ�ا كانت ط��قة تخ��نها وأينما كانت مخزنة 

ي تملك الجمع� • ي الجهات الئت
 .ة صالح�ة الرقابة عليهاإجراء تقي�م مخاطر وق�ع غس�ل األموال �ف

 .إصدار تعل�مات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للجمع�ة؛ تنف�ذا� ألحكام النظام •
 .التحقق من أن الجمع�ة تعتمد التداب�ي المقررة وفقا ألحكام النظام •
ي إدارة   •

اهة والمالءمة وتطب�قها ع� كل من �س� إ� المشاركة �ف ف اف وضع إجراءات ال�ف الجمع�ة أو اإل�ش
 .عليها أو العمل أو التط�ع فيها

 .االحتفاظ ب�حصاءات عن التداب�ي المتخذة والعق��ات المفروضة •

: التبليغ •
�
ا  :عا�ش

م   ف بالتبليغ عل كل معاملة �شتبه أن لها عالقة بغس�ل األموال إ� الجهات المختصة بالدولة؛    الجمع�ةتل�ت

 .ع� أن تكون المعلومات والمستندات واألدلة كاف�ة بها

ي التبليغ عنها، بل �جب اإلبالغ عن العمل�ات المشتبه فيها 
ال �جوز التكتم بأي حالة اشتباە أو التأخر �ف

امات المنص ف  لالل�ت
�
ي مكافحة اإلرهاب وغسل األموال والئحته التنف�ذ�ةوفقا

 .وص عليها �ف

 .يتوجب ع� الموظف المفوض تبليغ الجهات المختصة فورا� عن أي عمل�ة مشبوهة

 .�جب ع� الموظف المفوض التبليغ عن العمل�ات المشتبه فيها بغض النظر عن تعلقها بأمور أخرى 

ە تحري ال��ة التامة وعدم أفشاء أمر التبل  .يغ للمشتبه به أو غ�ي

: العق��ات •  :الحادي ع�ش

الجهات    الجمع�ة إ�  بهم  ترفع  بل   ، ف المدانني أو  ف  المتهمني ع�  العق��ات  ب��قاع  مخولة  جهة  ل�ست 

ي تنص عليها األنظمة  .المختصة وللجهات المختصة أن تتخذ اإلجراءات أو الجزاءات الئت

مكافحة   وتعل�مات  اطات  باالش�ت �خل  موظف  أي  العق��ات �خضع  إ�  األموال  وغسل  اإلرهاب 

 .الجمع�ةالمنصوص عليها من قبل الدولة دون أديف مسؤول�ة ع� 

  



 

 الس�اسة: اعتماد  •

 من قبل مجلس اإلدارة هذە الالئحةتم االطالع ع� مضمون  
 ه) 2/ 1439رقم (و�قرارها بموجب قرار مجلس اإلدارة 

    ـه) 1/ 1/ 1440واعتمادها والعمل بها اعتبارا� من تار�ــــخ ( 

 
 االسم المنصب التوقيع 

آل عائض  عبد هللاإبراه�م محمد  رئ�س مجلس اإلدارة    

آل التوم عبد هللاأحمد عون   نائب رئ�س مجلس اإلدارة   

ف الصندوق  آل مردفه عبد هللاسعد  عبد هللا أمني  

سفر آل ح�درسع�د ع�ي  عضو مجلس    

ي  عضو مجلس  
ف ثواب الشهرايف  مرزوق حسني

 


