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 وإجراءات مكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال   ةسياس

 معلومات الوثيقة 

 سياسة وإجراءات ومكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب. عنوان الوثيقة

  الجهة

  رقم االصدار 

  تاريخ االصدار 

  مصادر الوثيقة

هذه    املراجع   )..................( دورته  في   )...........( االجتماع  املؤسسة.................في  إدارة  مجلس  اعتمد 

 السياسة في .../.../....... 

 يتم مراجعة هذه السياسة كل ...... سنوات من تاريخ اعتمادها  دورية املراجعة

 

 

 وللمؤسسات التعديل بما  مالحظة : 
ً
البد أن يكون في االعتبار ان هذه السياسات اطارية وليست ملزمة نصا

 تراه في حدود األنظمة ذات العالقة
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 : مقدمة .1

ملؤسسة   "السياسة"(  بعد  فيما  إليها  )ويشار  األموال  وغسل  اإلرهاب  تمويل  مكافحة  وإجراءات  سياسة 

املؤسسة  هي أحد الركائز األساسية التي اتخذتها  ...........................................  )ويشار إليها فيما بعد "املؤسسة"(  

في مجال الرقابة األمنية وللتعاون مع الجهات املختصة ملكافحتها والتبليغ عن املتورطين فيها وفًقا لنظام مكافحة  

م/ امللكي رقم  املرسوم  بموجب  الصادر  وتمويله  ، ووفقا  التنفيذيةهـ والئحته  12/02/1439وتاريخ    21اإلرهاب 

 هـ والئحته التنفيذية.05/02/1439وتاريخ    20رقم م/  لنظام مكافحة غسل األموال الصادر بموجب املرسوم املكي 

 

 : نطاق السياسة .2

والالئحة   .1 السعودية  العربية  اململكة  في  بها  املعمول  والقوانين  التشريعات  في  جاء  بما  االخالل  عدم  مع 

 لها دون أن تحل محلها. 
ً
 األساسية للمؤسسة، تأتي هذه السياسة استكماال

سواء كانوا رؤساء وأعضاء مجلس اإلدارة أو  ربطهم عالقة باملؤسسة  تطبق هذه السياسة على كافة من ت .2

أو   باسمها  يتصرف  آخر  طبيعي  أي شخص  أو  حساباتها،  مدققي  أو  املفوضين  ممثليها  أو  فيها  العاملين 

   .لحسابها

 : التعريفات .3

 املعاني املبينة أمام كل منها:  سياسة أينما وردت بالالتالية  املصطلحاتقصد بي

 نظام مكافحة غسل األموال أو نظام مكافحة اإلرهاب وتمويله. النظام:

ــــوال: ـــ  كانــــــــت قيمتهــــــــا أو نوعهــــــــا أو طريقــــــــة امتال هــــــــا   األمـ
ً
هــــــــي األملــــــــول أو املــــــــوارد االقتصــــــــادية أو املمتلكــــــــات أيــــــــا

ــــائق  ــــة، والو ـــــ ــــو ملموســـــ ــــة أم غيـــــ ــــة، أو ملموســـــ ــــو منقولـــــ ــــة أم غيـــــ ــــة، أو منقولـــــ ــــو عاديـــــ ــــة أم غيـــــ ــــت ماديـــــ ــــواء أكانـــــ ـــ سـ

 ـكـــــــان  ــــــــكلها، ســــــــواء أكانــــــــت داخــــــــل اململكــــــــة أم وال
ً
صــــــــكود واملســــــــتندات والحــــــــواالت وخطابــــــــات االعتمــــــــاد أيــــــــا

خارجهــــــــا، ويشــــــــمل ذلـــــــــق الــــــــنظم اإللكروونيــــــــة أو الرقميـــــــــة واالئتمانيــــــــات املصــــــــرفية التـــــــــي تــــــــدل علــــــــى ملكيـــــــــة  أو 

أخــــــــرن ت ــــــــت  مــــــــن مصــــــــلحة فيهــــــــا، و ــــــــذلق جميــــــــع أنــــــــواو األوراق التجاريــــــــة واملاليــــــــة أو أيــــــــة أربــــــــا  أو مــــــــداخيل 

 هذه األموال.

ـــــلية: ـــــة األملـ ـــــة،  الجريمـ ـــــي اململكـ ـــــة فـ ـــــرو واألنظمـ ـــــا الشـ ـــــب عليهـ ـــــة ألعاقـ ـــــد جريمـ ـــــة ألعـ ـــــل اململكـ ـــــب داخـ ـــــل يرتكـ ـــــل فعـ كـ

 لقوانين الدولة التي ارتكب فيها.
ً
 وكل فعل يرتكب خارج اململكة ألعد جريمة وفقا
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ــــالت: ـــ ــــ ة أو  املتحصـ ـــ ــــوال النا ـ ـــ ــــلاألمـ ـــ ــــلة داخـ ـــ اململكــــــــة أو خارجهــــــــا بشــــــــكل مبا ــــــــر أو غيــــــــو مبا ــــــــر مــــــــن  املتحصـ

 إلى أموال مما لة.
ً
 أو جزيئيا

ً
 ارتكاب جريمة أمللية، بما في ذلق األموال التي حولت أو بدلت كليا

ــــس املؤسســــــــات األهليــــــــة ـــ ــــوانين  :مجلـ ـــة وقـــــ ـــن أنظمـــــ ــــا ورد مـــــ ــــا مـــــ ـــ ــــة للــــــــرب  وينطبــــــــق عليهـ ـــو هادفـــــ ــــي منظمــــــــة غيـــــ وهـــــ

 متعلقة بمكافحة غسل األموال.

ــــل  ـــ ــــوال:غســـــ ـــ ارتكــــــــــــاب أي فعــــــــــــل أو الشــــــــــــروو فيــــــــــــه بقصــــــــــــد إخفــــــــــــاء أو تمويــــــــــــه أملــــــــــــل حقيقــــــــــــة أي أمــــــــــــوال  األمـــــ

 مكتسبة مخالفة للشرو أو النظام، وجعلها تبدو مشروعة املصدر.

ــــة: ـــ ــــة الرقابيـ ـــ الجهــــــــة املســــــــؤولة عــــــــن التحقــــــــق مــــــــن االلر امــــــــات املاليــــــــة للمؤسســــــــات واألعمــــــــال واملهــــــــن غيــــــــو  الجهـ

واملنظمـــــــات غيـــــــو الهادفـــــــة إلـــــــى الـــــــرب ، وفـــــــق املتطلبـــــــات املنصـــــــو  عليهـــــــا فـــــــي النظـــــــام والالئحـــــــة املاليـــــــة املحـــــــددة 

 أو أي قرارات أو تعليمات ذات مللة.

ـــــة: ـــــات املاليـــــ ــــدة التحريـــــ ـــــوال،  وحـــــ ـــــل األمـــــ ـــــة غســـــ ـــــام مكافحـــــ ـــــي نظـــــ ـــــا فـــــ ـــــو  عليهـــــ ـــــة املنصـــــ ـــــات املاليـــــ ـــــدة التحريـــــ وحـــــ

 ته التنفيذية.هـ والئح11/5/1633وتاريخ  31الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

األدوات النقديــــــــــــة التـــــــــــــي تكــــــــــــون فـــــــــــــي  ــــــــــــكل و يقـــــــــــــة لحامهــــــــــــا كالشـــــــــــــيكات  األدوات القابلــــــــــــة للتــــــــــــداول لحاملهـــــــــــــا:

رة لـــــــه أو ملـــــــادرة ملســـــــتفيد ملـــــــوري أو أي  ـــــــكل آخــــــــر  ــ  والســـــــندات، وأوامـــــــر الـــــــدفع  التـــــــي إمـــــــا لحاملهـــــــا أو مظهـــــ

ــي تكــــــــــون  ــو املكتملــــــــــة التــــــــ ــليمه، واألدوات غيــــــــ ــاو بمجــــــــــرد تســــــــ ــه االنتفــــــــ ــم  ي تقــــــــــل معــــــــ ــا اســــــــ ذف منهــــــــ ــ  ــة وحــــــــ موقعــــــــ

  املستفيد.

ــــرائم  -ســـــــواًء أـكــــــان فـــــــي اململكـــــــة أو خارجهـــــــا -أي شـــــــخص ذي ملـــــــفة طبيعيـــــــة اإلرهـــــــاب: ـــ ــة مـــــــن الجـ يرتكـــــــب جريمـــــ

املنصــــــــــــو  عليهــــــــــــا فــــــــــــي نظــــــــــــام مكافحــــــــــــة اإلرهــــــــــــاب وتمويلــــــــــــه أو ألشــــــــــــرو أو ألشــــــــــــرود أو يخطــــــــــــ  أو ألســــــــــــاهم فــــــــــــي 

 ارتكابها، بأي وسيلة مبا رة أو غيو مبا رة.

 تمويل العمليات اإلرهابية واإلرهابيين واملنظمات اإلرهابية. ب:تمويل اإلرها

ــــبال :  التحريـــــــــات املاليـــــــــة عـــــــــن أي عمليـــــــــة مشـــــــــتبه فيهـــــــــا، بمـــــــــا ألشـــــــــمل  الـــــ
 
ص لـــــــــه وحـــــــــدة إبـــــــــال  الصـــــــــخص املـــــــــرخ 

 إرسال تقرير عنها.

ــــل  ـــ ــــة العمـــــ ـــ ــــةمجموعـــــ ـــ ــــالي: مجموعـــــ ـــ العمــــــــــــل املــــــــــــالي الخاملــــــــــــة بمكافحــــــــــــة غســــــــــــل األمــــــــــــوال وتمويــــــــــــل اإلرهــــــــــــاب  املـــــ

(FATF.) 

ــــز  ـــ ــــزالحجـ ـــ ــــي: الحجـ ـــ ــــا  التحفظـ ـــ ــــرف فيهـ ـــ ــــديلها أو التصـ ـــ ــــا أو تبـ ـــ ــــالت وتحويلهـ ـــ ــــوال واملتحصـ ـــ ــــل األمـ ـــ ــــى نقـ ـــ ــــت علـ ـــ املؤقـ

ــلطة  ـــ ــة أو سـ ـــ ـــــن محكمـ ــادر عـ ـــ ــر ملـ ـــ ــى أمـ ـــ ـــــتنادا إلـ ــة، اسـ ـــ ـــــورة مؤقتـ ــا بصـ ـــ ــا أو دجرهـ ـــ ــد عليهـ ـــ ــع اليـ ـــ ـــــا أو وضـ أو تحريكهـ

 مختصة بذلق
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 غسل األموال: أ كال عمليات .4

 جريمة غسل األموال كل من 
ً
 :قام بأي من األفعال اآلتيةألعد مرتكبا

تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحّصالت جريمة  ألجل إخفاء    .1

املصدر غيو املشروو لتلق األموال أو تمويهه، أو ألجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة  

 .عواقب ارتكابهااألمللية التي تحّصلت منها تلق األموال لإلفالت من 

 .ا تساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصالت جريمة أو مصدر غيو مشروو  .2

إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حر تها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو   .3

 .الحقوق املرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصالت جريمة

(، أو اال رواد في ارتكابها  3( و)2( و)1وو في ارتكاب أي من األفعال املنصو  عليها في الفقرات )الشر   .4

بطريق االتفاق أو تأمين املساعدة أو التحريض أو تقديم املشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو  

 التواطؤ أو التسرو أو التآمر 

 اال تباه بعملية غسيل األموال:  مؤ رات .5

ــــ ام عــــــــدم اال .1  املتعلقـــــــــة بلرـــــ
ً
متطلبـــــــــات مكافحـــــــــة غســـــــــل األمـــــــــوال أو جـــــــــرائم تمويـــــــــل اإلرهـــــــــاب، وخاملـــــــــة

 بهويته ونوو عمله.

 .رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضي  مصدر أمواله وأملوله األخرن  .2

رغبـــــــة العميـــــــل فـــــــي املشـــــــار ة فـــــــي ملـــــــفقات غيـــــــو وا ـــــــحة مـــــــن حيـــــــ  غرضـــــــها القـــــــانوني أو االقتصـــــــادي  .3

 انسجامها مع اسرواتيجية االستثمار املعلنة.أو عدم 

ـــــمحاولـــــــــــــة العميـــــــــــــل تزويـــــــــــــد  .4 ـــ ـــــه و/أو  ةاملؤسســـــ ـــ ـــــق بهويتـــــ ـــ ـــــللة تتعلـــــ ـــ ـــــحيحة أو مضـــــ ـــ ـــــو هـــــ ـــ ـــــات غيـــــ ـــ بمعلومـــــ

 مصدر أمواله.

ـــم  .5 ـــــ ـــ ــــــــةعلـ ـــ بتــــــــــــورط العميــــــــــــل فــــــــــــي أنشــــــــــــطة غســــــــــــيل أمــــــــــــوال أو جــــــــــــرائم تمويــــــــــــل إرهــــــــــــاب، أو أي  املؤسسـ

 مخالفات جنائية أو تنظيمية.

 إبداء العميل عدم االهتمام باملخاطر أو أي مصاريف أخرن. .6

 في أن العميل و يل للعمل نيابة عن موكل مجهول. ةاملؤسسا تباه  .7

 لطبيعة عمله أو عدم  .8
ً
 معرفته بأنشطته بشكل عام.ملعوبة تقديم العميل وملفا

 لتصــــــفية الوضــــــع االســــــتثماري  .9
ً
قيــــــام العميــــــل باالســــــتثمار طويــــــل األجــــــل يتبعــــــه بعــــــد مــــــدة وجيــــــ ة طلبــــــا

 وتحويل العائد من الحساب.

 وجود اختالف  بيو بين أنشطة العميل واملمارسات العادية. .10

ــــدم .11 ـــ ــة عـ ــ ـــ ـــر ومحاولـ ــــرف آخـــــ ـــ ـــه لطـ ــــتحقة لـــــ ـــ ــــوال املسـ ـــ ــــل األمـ ـــ ــــن املؤسســــــــة تحويـ ـــ ــــل مـ ـــ ــــب العميـ ـــ تزويــــــــد  طلـ

 املؤسسة بأي معلومات عن الجهة املحول إليها.
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ــل  .12 ـــ ـــــة العميـــــ ــو محاولـــــ ـــ ـــــ  تغييـــــ ــات أو حفـــــ ـــ ـــــدقيق املعلومـــــ ــات تـــــ ـــ ــه بمتطلبـــــ ـــ ـــــد تبليغـــــ ــاءه بعـــــ ـــ ــد أو إلغـــــ ـــ العقـــــ

 السجالت من املؤسسة.

 طلب العميل إنهاء إجراءات عقد ألستخدم فيه أقل قدر ممكن من املستندات. .13

 د من مصادر غيو مشروعة.أن األموال أو املمتلكات إيرا ةاملؤسسعلم  .14

 انتماء العميل ملنظمة غيو معروفة أو معروفة ب شاط محظور. .15

ظهـــــــــور عالمـــــــــات البـــــــــذ  والرفاهيـــــــــة علـــــــــى العميـــــــــل بشـــــــــكل مبـــــــــالغ فيـــــــــه وبمـــــــــا ال يناســـــــــب مـــــــــع وضـــــــــعه  .16

 االقتصادي )خاملة إذا كان بشكل مفاجئ(.

 

 التدابير الوقائية:  .6

 .املؤسسة تعرض لهاقد ت تيوتمويل اإلرهاب التحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل األموال  -1

ـــــــى  -2 ـــ ـــــــةعلـ ـــ ـــــــجالت  املؤسسـ ـــ ـــــــا  بالسـ ـــ ـــــــة واالحتفـ ـــ ـــــــامالت املاليـ ـــ ـــــــة باملعـ ـــ ـــــــات املتعلقـ ـــ ـــــــع املعلومـ ـــ ـــــــجيل جميـ ـــ تسـ

 باملستندات والو ائق والبيانات.

ــــى  -3 ـــ ــــةعلـ ـــ ــــأ  املؤسسـ ـــ ــــد ت شـ ـــ ــــي قـ ـــ ــــاطر التـ ـــ ــــع املخـ ـــ ــــبة مـ ـــ ــــددة املتناسـ ـــ ــــة املشـ ـــ ــــة الواجبـ ـــ ــــدابيو العنايـ ـــ ــــق تـ ـــ تطبيـ

ـــــل  ـــــات عمـــــ ـــــن عالقـــــ ـــــل مـــــ ـــــة غســـــ ــة ملكافحـــــ ـــ ـــــة الدائمـــــ ـــــددتها اللجنـــــ ـــــة حـــــ ـــــخص أو جهـــــ ــع شـــــ ـــ ـــــامالت مـــــ ومعـــــ

 األموال بأنها جهة عالية املخاطرة بها.

ــــى  -4 ـــ ــــةعلـ ـــ ــامالت  املؤسسـ ــ ـــ ــــع التعـ ـــ ــــات لجميـ ـــ ــائق والبيانـ ــ ـــ ــتندات والو ـ ــ ـــ ــــجالت واملسـ ـــ ــــع السـ ـــ ــــا  بجميـ ـــ االحتفـ

 املالية، وذلق ملدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية.

ــا يجــــــــــب أن تكــــــــــون الســــــــــج -5 ـــ ــتف  بهـــــ ـــ ــي تحـــــ ـــ ــائق التـــــ ـــ ــتندات والو ـــــ ـــ ـــــةالت واملســـــ ـــــما   املؤسســـــ ــة للســـــ ـــ كافيـــــ

ر 
 
ــا لتكـــــــــــــون متاحـــــــــــــة، وتـــــــــــــوف بتحليـــــــــــــل البيانـــــــــــــات وتتبـــــــــــــع التعـــــــــــــامالت املاليـــــــــــــة، ويجـــــــــــــب االحتفـــــــــــــا  بهـــــــــــ

 للسلطات املختصة عند الطلب بصورة عاجلة.

ـــــــق  -6 ـــ ـــــــةال يحـ ـــ ــا  للمؤسسـ التســـــــــــويق لصـــــــــــالح مشـــــــــــروو إال بعـــــــــــد أخـــــــــــذ املوافقـــــــــــات الالزمـــــــــــة لـــــــــــذلق، وفقـــــــــ

 ألنظمة املرعية من الدولة.ل

ــــق  -7 ـــ ــــةيحـ ـــ ـــة  للمؤسسـ ــــق لحمايـــــ ـــ ــــوب، وذلـ ـــ ــــب واملوهـ ـــ ــــة لإليــــــــرادات وللواهـ ـــ ـــالمة القانونيـ ــــن الســـــ ـــ التأ ــــــــد مـ

 للمؤسسة من أي مخاطر محتملة.

 رفض املنحة أو الهبة في حال وجود أي عوامل من  أنها اإلضرار باملؤسسة. للمؤسسةيحق  -8

الســــــــعي فــــــــي إيجــــــــاد عمليــــــــات ربــــــــ  الكروونــــــــي مــــــــع الجهــــــــات ذات العالقــــــــة للمســــــــاهمة فــــــــي التأ ــــــــد مــــــــن  -9

 بها.هوية األشخا  واملبالغ املشتبه 

ــة  -10 ــاطر غســــــــــل األمــــــــــوال وتمويــــــــــل اإلرهــــــــــاب الخاملــــــــ ــد مــــــــــن مخــــــــ ــورة فــــــــــي  ــــــــــأن الحــــــــ اتخــــــــــاذ قــــــــــرارات ممــــــــ

 باملنتجات والخدمات.

ــــراءات  رفـــــــــع  فـــــــــاءة القنـــــــــوات املســـــــــتخدمة للمكافحـــــــــة وتحســـــــــين جـــــــــودة -11 ــــالء وإجـــــ ــــى العمـــــ ــــرف علـــــ التعـــــ

 العناية الواجبة.

 توفيو األدوات الالزمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية األعمال في املؤسسة. -12

إقامــــــــة بــــــــرام  توعويــــــــة لرفــــــــع مســــــــتون الــــــــو ي لــــــــدن العــــــــاملين فــــــــي املؤسســــــــة ملكافحــــــــة غســــــــل األمــــــــوال  -13

 وجرائم تمويل اإلرهاب.
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ــــو ا -14 ــــة غيـــــ ــــوات املاليـــــ ــــى القنـــــ ــــاد علـــــ ــــتخدام االعتمـــــ ــــن اســـــ ــــل مـــــ ــــا للتقليـــــ ــــن ممي اتهـــــ ــــتفادة مـــــ ــــة واالســـــ لنقديـــــ

 النقد في املصروفات.

 التعرف على املستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية في التبادل املالي. -15

 عدم التعامل مع األشخا  املدرجة أسماؤهم ضمن قائمة اإلرهاب. -16

 

 السياسات وتطبيقها: 

ــى  -1 ـــ ـــــةعلـــــ ــة  املؤسســـــ ــي اإلدارات ذات العالقــــــــ ــة فــــــــ ـــــةممثلــــــــ ـــــــيل  مراجعـــــ ـــ ـــــة غسـ ــة بمراقبـــــ ـــ ــة الخاملـــــ ـــ السياســـــ

ــــا، وأن  ـــ ــــاملين بهـــــ ـــ ــــف العـــــ ـــ ــــرها، وتثقيـــــ ـــ ــــديمها، ونشـــــ ـــ ــــوال وتحـــــ ـــ ــــق األمـــــ ـــ ــــا  يوافـــــ ـــ ــــاءعليهـــــ ـــ ــــس األمنـــــ ـــ ، وأن مجلـــــ

 تراجعها وتطورها بشكل مستمر.

ــــت هت  -2 ــــةإذا ا ـــــ ــــ املؤسســـــ ــــوال أو بعضـــــ ــــي أن األمـــــ ــــتباه فـــــ ــــة لال ـــــ ــــباب معقولـــــ ــــديها أســـــ ــــوافرت لـــــ ها أو إذا تـــــ

ــة بعمليـــــــــــــات غســـــــــــــل األمـــــــــــــوال أو هبـــــــــــــة هـــــــــــــذه  ــة أو ذات ارتبـــــــــــــاط أو عالقـــــــــــ تمثـــــــــــــل متحصـــــــــــــالت جريمـــــــــــ

األمـــــــوال للمؤسســـــــة غرضـــــــه التمويـــــــه بأنهـــــــا متحصـــــــلة مـــــــن غســـــــيل أمـــــــوال  فعلـــــــى املؤسســـــــة أن تلرـــــــ م 

ــا بتقريــــــــر مفصــــــــل يتضــــــــمن   و شــــــــكل مبا ــــــــر، وتزودهــــــ
ً
بــــــــابال  اإلدارة العامــــــــة التحريــــــــات املاليــــــــة فــــــــورا

 علومات املتوافرة لديها عن تلق العملية واألطراف ذات الصلة.جميع البيانات وامل

 االستجابة لكل ما تطلبه اإلدارة العامة للتحريات املالية من معلومات إضافية. -3

ــــى  -4 ـــ ــــر علـ ـــ ــــةيحظـ ـــ وأي مــــــــن مــــــــديريها أو أعضــــــــاء مجلــــــــس أمنا هــــــــا أو أعضــــــــاء إداراتهــــــــا التنفيذيــــــــة  املؤسسـ

ــــه العم ــــا، تن يـــــ ـــ ــــاملين فيهـ يـــــــــل أو أي شــــــــخص آخـــــــــر بـــــــــأن تقريــــــــًرا بموجـــــــــب النظـــــــــام أو اإل ــــــــرافية أو العـــــ

أو معلومــــــــات متعلقــــــــة بـــــــــذلق قــــــــد قـــــــــدمت أو ســــــــوف تقـــــــــدم إلــــــــى اإلدارة العامـــــــــة للتحريــــــــات املاليـــــــــة أو 

ا جــــــــــــار أوقـــــــــــد أجــــــــــــري، وال ألشــــــــــــمل ذلــــــــــــق عمليـــــــــــات اإلفصــــــــــــا  أو االتصــــــــــــال بــــــــــــين  ا جنائيــــــــــــً أن تحقيقـــــــــــً

 لطات املختصة.املديرين والعاملين أو عمليات االتصال مع املحامين أو الس

ـــــى  -5 ـــــــ ـــــب علـــــ ـــــــ ـــــةال يروتـــــ ـــــــ ـــــن  املؤسســـــ ـــــــ ـــــس وأي مـــــ ـــــــ ـــــاء مجلـــــ ـــــــ أو اللجنـــــــــــــــــة التنفيذيـــــــــــــــــة أو اإلدارة  اإلدارةأعضـــــ

 تجــــــــاه امل
ً
عنــــــــه عنــــــــد إبــــــــال  اإلدارة العامــــــــة للتحريـــــــــات بلــــــــغ التنفيذيــــــــة أو العــــــــاملين فيهــــــــا أي مســــــــؤولية

ـــــة ـــــن نيـ ــا بحسـ ـــ ـــــات لهـ ـــــديم معلومـ ــة أو تقـ ـــ ــد  املاليـ ـــ ــه قـ ـــ ــاموا بـ ـــ ــا قـ ـــ ـــــت أن مـ ــم يث ـ ـــ ـــــق مـــــــا لـ يكــــــون بســـــــوء وذلـ

 نية ألجل اإلضرار بصاحب العملية

ــــاق  -6 ـــ ــــمن نطـ ـــ ــــا ضـ ـــ ــــع عليهـ ـــ ــــي يطلـ ـــ ــــات التـ ـــ ــــرية املعلومـ ـــ ــــ ام بسـ ـــ ــــة االلرـ ـــ ــــي املؤسسـ ـــ ــــل فـ ـــ ــــف ألعمـ ـــ ــــل موظـ ـــ ــــى كـ ـــ علـ

 أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

 

 العمليات واإلجراءات: .7

 ممثلة في اإلدارات ذات العالقة القيام باآلتي:ة املؤسسعلى 

ـــة  -1 ــــديها مراقبـــــ ـــا لـــــ ــــع مـــــ ـــ ــــا مـ ـــ ـــمان توافقهـ ـــتمر لضـــــ ــــكل مســـــ ـــها بشـــــ ــــامالت والو ــــــــائق والبيانــــــــات وفحصـــــ ـــ املعـ

مــــــن معلومــــــات عــــــن الواهــــــب وأنشــــــطته التجاريــــــة واملخــــــاطر التــــــي يمثلهــــــا، وعــــــن مصــــــادر أموالــــــه عنــــــد 

 الحاجة.



7 
 

تــــــــدقيق وفحــــــــص جميــــــــع املعــــــــامالت بشــــــــكل  عــــــــام وبــــــــاألخص تلــــــــق التــــــــي تكــــــــون معقــــــــدة و بيــــــــوة بشــــــــكل  -2

 نم  غيو اعتيادي للمعامالت التي ال يكون غرض الهبة فيها وا حا.غيو عادي و ذلق أي 

ــي تكــــــون  -3 ــي الحــــــاالت التــــ ــة العمــــــل فــــ ــة مراقبــــــة عالقــــ ــة ودرجــــــة وطبيعــــ ــة الواجبــــ تشــــــديد إجــــــراءات العنايــــ

ــــدو  ـــ ــــا إذا كانـــــــت املعاملـــــــة تبـ ـــ ــــة، وذلـــــــق لتحديـــــــد مـ ـــ ــــوو غســـــــل األمـــــــوال مرتفعـ ـــ ــا مخـــــــاطر احتمـــــــال وقـ فيهـــــ

 غيو عادية أو مشبوهة.

 .بسجالت الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات املختصة عند الطلب االحتفا  -4

 

 الرقابة  .8

 لإلجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية في الدولة ألدا ها ملهماتها ومنها: املؤسسةخضع ت

ــــن  -1 ـــ ــــات مـ ـــ ــــات والبيانـ ـــ ــــع املعلومـ ـــ ــــةجمـ ـــ ــــق  املؤسسـ ـــ ــــي ذلـ ـــ ــــا فـ ـــ ــــبة، بمـ ـــ ــــرافية املناسـ ـــ ــــراءات اإل ـ ـــ ــــق اإلجـ ـــ وتطبيـ

 عمليات الفحص امليداني واملكتبي.إجراء 

بتـــــــوفيو أي معلومـــــــة تراهـــــــا الجهـــــــة الرقابيـــــــة مالئمـــــــة للقيـــــــام بوظيفـــــــة مـــــــا والحصـــــــول  املؤسســـــــةإلـــــــزام  -2

 على نسخ للمستندات وامللفات أيا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة.

ــي تملـــــــق املؤسســـــــة  -3 ــــالحية إجـــــــراء تقيـــــــيم مخـــــــاطر احتمـــــــال وقـــــــوو غســـــــيل األمـــــــوال فـــــــي الجهـــــــات التـــــ ـــ ملـ

 الرقابة عليها.

 ألحكــــــــــــــــام  -4
ً
إملــــــــــــــــدار تعليمــــــــــــــــات أو قواعــــــــــــــــد أو إر ــــــــــــــــادات أو أي أدوات أخــــــــــــــــرن للمؤسســــــــــــــــة  تنفيــــــــــــــــذا

 النظام.

 التحقق من أن املؤسسة تعتمد التدابيو املقررة وفقا ألحكام النظام. -5

ــــس وضــــــــع إجــــــــراءات الط اهــــــــة واملالءمــــــــة وتطبيقهــــــــا علــــــــى كــــــــل مــــــــن ألســــــــعى إلــــــــى املشــــــــار ة فــــــــي إدارة  -6 ـــ مجلـ

 أو اإل راف عليها أو العمل أو التطوو فيها.ات األهلية املؤسس

 عن التدابيو املتخذة والعقوبات املفروضة.االحتفا  باحصاءات  -7

 

 التبليغ:  .9

ــــ م ت -1 ـــــةلرـــــ ـــ ـــــات  املؤسسـ ـــ ــــى الجهـ ــــوال إلـــــ ـــــيل األمـــــ ـــ ـــة بغسـ ــ ـــ ــا عالقـ ــ ـــتبه أن لهـــــ ــ ـــ ــــة ألشـ ـــــل معاملـــــ ـــ ـــــل كـ ـــ ــالتبليغ عـ ــ بـــــ

 أسباب معقولة لال تباه. تتوافر املختصة   على أن

ـــــن ال يجــــــوز التكــــــتم  -2 ـــــات عـ ـــــن العمليـ ـــــال  عـ ـــــب اإلبـ ـــــل يجـ ـــــا، بـ ـــــغ عنهـ ـــــي التبليـ ـــــأخر فـ ـــــتباه أو التـ ـــــة ا ـ أي حالـ

 لاللر امـــــــــات املنصـــــــــو  عليهـــــــــا فـــــــــي مكافحـــــــــة اإلرهـــــــــاب وغســـــــــل األمـــــــــوال والئحتـــــــــه 
ً
املشـــــــــتبه فيهـــــــــا وفقـــــــــا

 التنفيذية.

 عــــــــن أي عمليــــــــة مشــــــــبوهة -3
ً
ــــض ، يتوجــــــــب علــــــــى املوظــــــــف املفــــــــوض تبليــــــــغ الجهــــــــات املختصــــــــة فــــــــورا ـــ بغـ

 النظر عن تعلقها بأمور أخرن.

 تحري السرية التامة وعدم أفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيوه. -4

 العقوبات:  .10



8 
 

ــــة .1 ــى  املؤسســـــ ــ ــــم إلـــــ ــــع بهـــــ ــــل ترفـــــ ــــدانين، بـــــ ــين أو املـــــ ــ ــــى املتهمـــــ ــــات علـــــ ــاو العقوبـــــ ــ ــة بايقـــــ ــ ــــة مخولـــــ ــــت جهـــــ ليســـــ

ـــي  ـــــ ـــ ــــــــزاءات التـ ـــ ــــــــراءات أو الجـ ـــ ـــذ اإلجـ ـــــ ـــ ـــة أن تتخـ ـــــ ـــ ــــــــات املختصـ ـــ ـــة وللجهـ ـــــ ـــ ــــــــات املختصـ ـــ ـــا الجهـ ـــــ ـــ ــــــــنص عليهـ ـــ تـ

 األنظمة.

يخضــــــــــــــع أي موظــــــــــــــف يخــــــــــــــل باال ــــــــــــــرواطات وتعليمــــــــــــــات مكافحــــــــــــــة اإلرهــــــــــــــاب وغســــــــــــــل األمــــــــــــــوال إلــــــــــــــى  .2

ــــا  ـــ ــــو  عليهـ ـــ ــــات املنصـ ـــ ــــةالعقوبـ ـــ ــــة ذات العالقـ ـــ ــــي األنظمـ ـــ ــــا  ،دون أدنــــــــة مســــــــؤولية علــــــــى املؤسســــــــة فـ ـــ طاملـ

 باجراءات العناية الواجبة.قامت املؤسسة 

 

 


