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جرإءإت ماكحفة متويل إلإرهاب وغس يل إل موإل وفهم إخملاطر يه أ حد إلراكئز إل ساس ية إليت إختذهتا  يف  إلؤسسةس ياسات وإإ

ة هـ ولحئ1433/ 11/5واترخي  31جمال إلرقابة إلالية وفقًا لنظام ماكحفة غسل إل موإل إلصادر مبوجب إلرسوم إليك رمق م/

 إلتعديالت إلالحقة ليتوإفق مع هذإ إلس ياس ية. 

 : إلتعريف: أ ولً 

ج  رإءإت ماكحفة متويل إلإرهاب وغس يل إل موإل وفهم إخملاطر( ويه خاضعة ابلضوإبط هذه إلوثيقة تسمي )س ياسات وإإ

وتسعي للتعاون مع إجلهات إخملتصة لاكحفهتا وإلتبليغ عن  إلؤسسةوإلإجرإءإت إليت متنع ممارسة غسل إل موإل يف نطاق معل 

 إلتورطني فهيا.

 اثنيًا: جمال إلتطبيق: 

دها من إلعاملني يف يوتقي  إل موإلوخاصة إخملولني ابس تقبال  إلؤسسةتطبق هذه إلس ياسة عىل مجيع إلعاملني وإلتطوعني يف 

 . ابلؤسسة الاستامثرإت

 اثلثًا: إلصطلحات ذإت إلعالقة: 

 إلنظام: 

 نظام ماكحفة غسل إل موإل ومتويل إلإرهاب.

 إل موإل:  

م منقوةل أ   ماديةأ م غري مادية  -و إلوإرد الاقتصادية أ و إلمتلاكت أ اي اكنت قميهتا أ و نوعها أ و طريقة إمتالكها سوإء اكنت أ  إل صول 

 اكن شلكها، سوإء أ اكنت وإلواثئق وإلصكوك وإلستندإت وإجلولت وخطاابت الاعامتد أ ايً  –غري منقوةل ملموسة أ م غري ملموسة 

دإخل إلملكة إم خارهجا ويشمل ذكل إلنظم إلإلكرتونية أ و إلرمقية وإلئامتنيات إلرصفية إليت تدل عىل ملكية إو مصلحة فهيا 

 و مدإخيل أ خرى تنتج من هذه إل موإل.وكذكل مجيع أ نوإع إل ورإق إلتجارية وإلالية أ و أ ية أ رابح أ  

 إجلرمية إل صلية: 

 ،عاقب علهيا وفق إلرشع وإل نظمة يف إلملكة يجرمية  يعد من أ فعال غسل إل موإل ومتويل الارهاب يرتكب دإخل إلملكةلك فعل 

 ة يعد جرمية وفقا لقوإنني إدلوةل إليت إرتكب فهيا.كولك فعل يرتكب خارج إلمل

  



 
 

 
 

 إلتحصالت: 

بشلك مبارش أ و غري مبارش من إرتاكب جرمية أ صلية، مبا يف ذكل  -دإخل إلملكة أ و خارهجا  –موإل إلناش ئة أ و إلتحصةل ل  إ

ىل أ موإل مماثةل.إل موإل   إليت حولت أ و بدلت لكيًا أ و جزئيًا إإ

 : إلؤسسة 

غري هادفة للرحب وينطبق علهيا ما ورد من أ نظمة وقوإنني متعلقة مباكحفة  أ هلية يه منظمة محمد بن عبدهللا إمجليح إخلرييةمؤسسة 

 .غس يل إل موإل

 غس يل إل موإل:  

خفاء أ و متويه أ صل حقيقة أ ي أ موإل مكتس بة خالف للرشع أ و إلنظام وجعلها تبدو  اً إرتاكب أ ي فعل أ و إلرشوع فيه بقصد إإ

 مرشوعة إلصدر.

 إجلهة إلرقابية: 

لرحب، وفق ل إلتحقق من الالزتإمات إلالية للمؤسسات وإل عامل وإلهن غري إلالية إحملددة وإلنظامت غري إلهادفةإجلهة إلسؤوةل عن 

 إلتطلبات إلنصوص علهيا يف إلنظام وإلالحئة أ و أ ي قرإرإت أ و تعلاميت ذإت صةل.

 وحدة إلتحرايت إلالية: 

و اترخي  31ة غسل الاموإل إلصادرة ابلرسوم إلليك رمق م/وحدة إلتحرايت إلالية إلنصوص علهيا يف نظام ماكحف 

 هـ و لحئة إلتنفيذية. 5/1433/ 11

 :  حلاملها إل دوإت إلقابةل للتدإول  

ما حلاملها أ و مظهرة هل أ و ة اكلش ياكت وإلس ندإت إلإذني  ملهاحلاإل دوإت إلنقدية إليت تكون يف شلك وثيقة  وأ وإمر إدلفع إليت إإ

لس تفيد صوري أ و أ ي شلك أ خر ينتقل معه الانتفاع مبجرد تسلميه والادوإت غري إلكمتةل إليت تكون موقعة وحذف مهنا صادرة 

 . إمس إلس تفيد

 إلإرهاب:   متويل 

 .إلإرهابية وإلنظامت وإلإرهابيني إلإرهابية إلعمليات ويلمت

 



 
 

 
 

 

 إلبالغ: 

 .يشمل ذكل إرسال تقرير عهنا فهيا مشتبه يةمعل  أ ي عن إلالية إلتحرايت وحدةب إلرخص هلو  إلس ئول إلشخص بالغإإ 

 إلايل:   إلعمل   مجموعة 

 ( FATF) إلإرهاب ومتويل إل موإل غسل مباكحفة إخلاصة إلايل إلعمل مجموعة

 : إلتحفظي   إحلجز 

 بصورة جحرها أ و علهيا إليد وضع  أ و حتريكها إو فهيا إلترصف أ و تبديلها أ و وحتويلها وإلتحصالت إل موإل نقل عىل إلؤقت رضإحل

ىل إستنادإ ،مؤقتة  .بذكل خمتصة سلطة أ و حممكة عن صادر مرأ   إإ

 إل موإل:   غس يل   معلية   مؤرشإت   :   رإبعاً 

 : إلآتية إل فعال من يأ  ب قام من لك إل موإل غسل جرمية مرتكبا عدي 

ىل نقلها أ و أ موإل حتويل  • آخر مسمي أ ي أ و عإلتب  مسمي حتت إلؤسسة إإ  ل جل جرمية متحصالت من بأ هنا علمه مع  أ

خفاء   إل صلية إجلرمية إرتاكب يف متورط خشص أ ي مساعدة ل جل أ و ،متوهيه أ و إل موإل لتكل إلرشوع غري إلصدر إإ

فالت إل موإل تكل مهنا حتصلت إليت  .إرتاكهبا عقوبة من لالإ

خفاء  •  من بأ هنا علمه مع هبا، إلتبع طريق عن ماكهنا أ و ملكيهتا أ و حركهتا أ و مصدرها أ و أ موإهل طبيعة همتوي أ و إإ

 .جرميةمعلية  متحصالت

 إلوضوعية إلظروف وإلالبسات خالل من إل موإل غسل جرمية إرتاكب يف إلغرض أ و إلعمل أ و إلقصد من إلتحقق  •

 . للقضية وإلوإقعية

 : إل موإل   غس يل   بعملية  الاشتباه   إترش مؤ   :  خامساً 

 إلتعلقة اصهخبو  إلإرهاب، متويل جرإمئ أ و إل موإل غسل ماكحفة تطلباتمب  الالزتإم نأ  بش عادي غري إهامتما إلعميل دإءأ   .1

 .معهل ونوع هبويته

 . إل خرى أ موإهل وأ صوهل مصدر توضيح أ و عنه بياانت تقدي  إلعميل رفض.  .2

 إسرتإتيجية مع  إنسجاهما مالاقتصادي أ و عد أ و إلقانوين غرضها حيث من وإحضة غري صفقات يف إلشاركة إلعميل رغبة .3

 .الاستامثر إلعلنة

 .مصدر أ موإهل أ و هبويته تتعلق مضلةل أ و حصيحة غري مبعلوماتإلؤسسة  تزويد إلعميل حماوةل .4



 
 

 
 

 

رهاب، متويل جرإمئ أ و أ موإل غس يل أ نشطة يف إلعميل بتورطإلؤسسة  عمل .5  . تنظميية أ و خمالفات جنائية أ ي أ و إإ

 ى.أ خر  مصاريف أ ي أ و وإلعمولت ابخملاطر الاهامتم عدم إلعميل دإءبإإ .  .6

 .مبر بدون وإمتناعه وتردده جمهول، مولك  عن نيابة للعمل وكيل إلعميل أ ن يفإلؤسسة  إشتباه    .7

 .صعوبة تقدي إلعميل وصف لطبيعة معهل أ و عدم معرفته بأ نشطته بشلك عام .8

 .وحتويل إلعائد من إحلسابالاستامثري  إلوضع  تصفية طلب وجزية مدة يتبعه بعد إل جل طويل ابلستامثر إلعميل اميق  .9

 .إلعادية وإلامرسات ليإلعم  إنشطة بني كبري إختالف وجود .10

 عن معلومات ابيإلؤسسة  ويدتز  عدم وحماوةل إخر لطرف هل إلس تحقة إل موإل حتويلإلؤسسة  من إلعميل طلب .11

لهيا إحملول إجلهة  .إإ

لغاء أ و صفقة رييتغ  إلعميل حماوةل  .12   .إلؤسسة من إلسجالت حفظ إو إلعلومات تدقيق مبتطلبات تبليغه بعد هاإإ

هناء طلب إلعميل .13 جرإ إإ  إلستندإت. من ممكن قدر أ قل فهيا يس تخدم ةقصف  ءإتإإ

يرإد إلمتلاكت أ و إل موإل أ نإلؤسسة  عمل .14  .مرشوعة غري مصادر من إإ

   وسلوكه حياته ومنط ودخهل ونشاطه إلشتبه به عن إلتوفرة إلعلومات مع  وإلعمليات إلتبعات تكرإر أ و قمية تناسب عدم .15

 .حمظور بنشاط معروفة وأ   معروفة غري لنظمة إلعميل إنامتء .16

ذإ خاصة) الاقتصادي هوضع ومبا ل يناسب مع  فيه مبالغ  بشلك وعائلته إلعميل عىل  وإلرفاهية إلبذخ عالمات ظهور .17  إإ

 .(مفاجئ بشلك اكن

 إلوقائية:   : إلتدإبري  سادساً 

  .إلؤسسة لها تتعرض يتإل إلإرهاب ومتويل إل موإل غسل اطرخم مييحتديد وفهم وتق  .1

  .وإلبياانت وإلواثئق إلستندإتو  ابلسجالت الاحتفاظوعامالت إلالية لابإلتعلقة  إلعلومات مجيع  تسجيل إلؤسسةعىل  .2

 مع  ومعامالت معل عالقات تنشأ  من قد إليت إخملاطر مع  إلتناس بة إلشددة إلوإجبة إلعناية تدإبري تطبيق إلؤسسة عىل .3

 . إخملاطرة هجة عالية بأ هنا إل موإل غسل لاكحفة إدلإمئة إللجنة حددهتا هجة أ و خشص

 عن تقل ل لدة وذكل إلالية، إلتعامالت مجليع  وإلبياانت وإلواثئق وإلستندإت إلسجالت جبميع  الاحتفاظ إلؤسسة عىل .4

 إلعملية.  إنهتاء اترخي من عرشة س نوإت

 إلتعامالت وتتبع  إلبياانت تحليلب  للسامح اكفية إلؤسسة هبا حتتفظ إليت وإلواثئق وإلستندإت إلسجالت تكون أ ن جيب .5

 .عاجةلعند إلطلب بصورة  إخملتصة للسلطات حة ومتوفرةمتا تكونإلستندإت ليك بتكل  الاحتفاظ وجيب إلالية،

ل مرشوع لصاحل إلتسويق للمؤسسة حيق ل:  .6   .إدلوةل من إلرعية نظمةل  ل وفقا ذلكل إلالزمة إلوإفقات أ خذ بعد إإ

 .ابلؤسسة إلإرضإر شأ هنا من عوإمل أ ي وجود حال يف إلتبع إو إلنحة رفض للمؤسسة حيق .7

   .ابلؤسسة مركزه اكن همام خشص أ ي ابمس إلغرض لهذإ حساابت فتح إل حوإل من حال بأ ي ل يسمح .8



 
 

 
 

 

 .وإخلدمات لنتجاتاب إخلاصة إلإرهاب ومتويل إل موإل غسل خماطر من إحلد شأ ن يف مبرة قرإرإت إختاذ .9

ماكحفة غسل  جمال يفإلؤسسة  يف إل عامل نوعية مع  يتالءم مبا إلعاملني كفاءة رفع ل وإلتدريب إلقدرإت بناء برإمج تعزيز .10

 .الاموإل

جرإءإت إلعمالء عىل إلتعرف جودة وحتسني غسل إل موإل وجرإمئ متويل إلإرهاب لاكحفة إلس تخدمة إلقنوإت كفاءة رفع  .11  وإإ

 .إلوإجبة إلعناية

  .إلؤسسة يف إل عامل وفاعلية جودة رفع  عىل تساعد إليت إلالزمة إل دوإت توفري  .12

قامة .13  .إلإرهاب متويل  وجرإمئ إل موإل غسل لاكحفةإلؤسسة  يف إلعاملني دلى إلوعي مس توى لرفع  توعوية برإمج إإ

 .إلرصوفات يف إلنقد إس تخدإم من للتقليل ممزيإهتا من والاس تفادة إلنقدية غري إلالية إلقنوإت عىل الاعامتد .14

 .إلايل إلتبادل يف الاعتبارية أ و إلطبيعية إلصفة ذو إحلقيقي إلس تفيد عىل إلتعرف .15

جياد يف عيإلس .16  .هبا إلشتبه وإلبالغ  إل شخاص هوية كشف يف للمسامهة إلعالقة ذإت إجلهات مع  إلكرتوين ربط معليات إإ

 : إلس ياسات وتطبيقها:   سابعاً 

عدإد إلعالقة ذإت إلإدإرإت يف ممثةلإلؤسسة  عىل .1  وتثقيف ونرشها إل موإل، غس يل مبرإقبة إخلاصة ةياسس  إل  وحتديث إإ

 ر.مس مت بشلك وتعززها ترإجعها وأ ن إلعليا، إلإدإرة علهيا توإفق وأ ن هبا، وإلتطوعني إلعاملني

ذإ .2 ذإ أ وإلؤسسة  إشتهبت إإ  يف أ و جرمية متحصالت متثل بعضها أ و إل موإل أ ن يف لالشتباه معقوةل أ س باب دلهيا توإفرت إإ

 إلعامة إلإدإرة الغبابإ  تلزتم أ ن أ موإل غس يل من متحصةل بأ هنا إلمتويه غرضه إل موإل غسل بعمليات عالقهتا أ و إرتباطها

 تكل عن دلهيا إلتوإفرة وإلعلومات إلبياانت مجيع  يتضمن مفصل بتقرير وتزودها مبارش، وبشلك فورإ إلالية لتحرايتل 

 . إلصةل ذإت وإل طرإف إلعملية

ضافية معلومات من إلالية للتحرايت إلعامة إلإدإرة تطلبه ما للك الاس تجابة .3  أ و مديرهيا من وأ يإلؤسسة  عىل حيظر امم ،إإ

دإرهتا جمالس أ عضاء دإرإهتا أ عضاء أ و إإ آخر خشص أ ي أ و إلعميل وتلبية فهيا، إلعاملني أ و إلإرشإفية أ و إلتنفيذية إإ  تقريره بأ ن أ

ىل تقدم سوف أ و قدمت قد بذكل متعلقة معلومات أ و إلنظام مبوجب  حتقيق جنائية أ ن أ و إلالية للتحرايت إلعامة إلإدإرة إإ

 أ و إحملامني مع  إلتصال معليات أ و وإلعاملني إلديرين بني إلتصال أ و إلإفصاح معليات ذكل يشمل ول أ جري، أ وقد جار

 .إخملتصة إلسلطات

دإرإهتا جمالس أ عضاء أ و مديرهيا من وأ ي إلؤسسة عىل يرتتب ل .4 دإرهتا أ عضاء أ و إإ  أ ي فهيا إلعاملني أ و إلإرشإفية أ و إلتنفيذية إإ

بالغ عند عنه إلتبليغ  جتاه مسؤولية  . نية حبسن لها معلومات تقدي  أ و إلالية للتحرايت إلعامة إلإدإرة إإ

أ و متطوع هبا الالزتإم برسية إلعلومات إليت يطلع علهيا مضن نطاق أ دإء وإجباته حيت بعد إلؤسسة عىل لك موظف يعمل يف  .5

 إنهتاء مسؤولياته. 

 



 
 

 
 

 

 وإلإجرإءإت   إلعمليات:    اثمناً 

 :ابلآيت إلقيام إلعالقة ذإت إلإدإرإت يف ممثةلإلؤسسة  عىل

 وأ نشطته إلتبع عن معلومات من دلهيا ما مع  توإفقها لضامن مس متر بشلك وحفصها وإلبياانت وإلواثئق إلعامالت مرإقبة .1

 إحلاجة. عند أ موإهل مصادر وعن ميثلها، إليت وإخملاطر إلتجارية

 يكون ل إليت للمعامالت إعتيادي غري منط أ ي وكذكل عادي غري بشلك وكبرية معقدة تكون إليت إلعامالت مجيع  تدقيق .2

 .وإحضا فهيا إلتبع غرض

جرإءإت تشديد .3  غسل وقوع إحامتل خماطر افهي نتكو إليت إحلالت يف إلعمل عالقة مرإقبة وطبيعة ودرجة  إلوإجبة إلعناية إإ

ذإ ما لتحديد وذكل مرتفعة، إل موإل  مش بوهة. أ و عادية غري تبدو إلعامةل اكنت إإ

اتحهتا س نوإت، عرش مدة إلفحص بسجالت الاحتفاظ .4  إلطلب عند إخملتصة للسلطات وإإ

 

 :    اتسعاً 

جرإءإتلإلؤسسة  ختضع   :اهنوم لهامهتا ل دإهئا إدلوةل يف إلرقابية إجلهات تتخذها  إليت الإ

جرإء ذكل يف مبا إلناس بة، إلإرشإفية إلإجرإءإت وتطبيقإلؤسسة  من وإلبياانت إلعلومات مجع  .1  إليدإين إلفحص معليات  إإ

 .وإلكتيب

لزإم .2  أ اي وإللفات للمستندإت نسخ عىل وإحلصول ما بوظائف للقيام مالمئة إلرقابية إجلهة ترإها معلومة أ ي بتوفريإلؤسسة  إإ

 . خمزنة اكنت وأ يامن ختزيهنا طريقة اكنت

جرإء .3  .مرإقبهتا صالحية إلرقابية إجلهة متكل إليت إجلهات يف إل موإل غس يل وقوع إحامتل خماطر تقمي إإ

صدإر .4 رشادإت أ و قوإعد أ و تعلاميت إإ  . إلنظام ل حاكم  تنفيذإ للمؤسسة أ خرى أ دوإت أ ي أ و إإ

 .إلنظام ل حاكم وفقا إلقررة إلتدإبري تعمتدإلؤسسة  أ ن من إلتحقق .5

جرإءإت وضع  .6 ىل يسعى ما لك عىل وتطبيقها  وإلالءمة إلزنإهة إإ دإرة يف إلشاركة إإ  أ و إلعمل أ و علهيا إلإرشإف أ وإلؤسسة  إإ

 . فهيا إلتطوع

حصاءإت الاحتفاظ .7  .إلفروضة وإلعقوابت إلتخذة إلتدإبري عن ابإ

 

 



 
 

 
 

 

 : إلتبليغ   عارشًإ: 

ىل إل موإل بغس يل عالقة لها أ ن هبا يشتبه معامةل لك عل ابلتبليغ إلؤسسة  تلزتم  إلعلومات تكون أ ن عىل ابدلوةل إخملتصة إجلهات إإ

 .اهب اكفية وإل دةل وإلستندإت

 علهيا إلنصوص اللزتإماتل وفقا فهيا إلشتبه إلعمليات عن إلإبالغو  ،عهنا إلتبليغ  يف إلتأ خر أ و إشتباه حاةل بأ ي إلتكمت جيوز ل •

 معلية أ ي عن فورإ إخملتصة إجلهات تبليع  إلفوض إلوظف عىل يتوجب إلتنفيذية ولحئته إل موإل وغس يل إلإرهاب ماكحفة يف

 .مش بوهة

 .أ خرى بأ مور تعلقها عن إلنظر بغض فهيا إلشتبه إلعمليات عن إلتبليغ  إلفوض إلوظف عىل جيب •

 .غريه أ و به للمشتبه إلتبليغ  أ مر أ فشاء  وعدم إلتامة إلرسية حتري •

 .إلإرهاب قامئة مضن أ سامءمه إلدرجة إل شخاص مع  إلتعامل عدم •

 

 إلعقوابت:   حادي عرش: 

يقاع خموةل هجة ليستإلؤسسة  • ىل هبم ترفع  بل إلدإنني، أ و إلهتمني عىل إلعقوابت ابإ  أ ن إخملتصة وللجهات إخملتصة إجلهات إإ

 . إلنظام علهيا نصي  إليت إجلزإءإت أ و إلإجرإءإت تتخذ

ىل إل موإل وغس يل إلإرهاب ماكحفة وتعلاميت ابلشرتإطات خيل موظف أ ي خيضع  •  إدلوةل قبل من علهيا إلنصوص إلعقوابت إإ

 .إلؤسسة عىل مسؤولية دىنأ   دون

  



 
 

 
 

 

 ( 1ملحق ) 

قرإر   تعهد وإإ

 

 عىل إطلعت بأ نين ...................................................وبصفيت...........................................أ ان تعهدوأ   أ قر

جرإءإت إلس ياسات  ،إمجليح إخلريية محمد بن عبدهللامبؤسسة  إخلاصة إخملاطر وفهم إل موإل وغس يل إلإرهاب متويل ماكحفة وإإ

 موقعي نع إلنظر ضغبلؤسسة اب عالقيت أ و معيل إثناء إلس ياس ية هذه بتطبيق وأ تعهد فهيا مبا موأ لزت  وأ قر أ وإفق عليه وبناء

دإرة جملس عضو كنت  سوإء فهيا  .تنفيذها عىل يساعد ما لكب مإلزت  وأ ن ،إلؤسسة يف متطوع أ و موظف أ و إإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  االسم

  التوقيع

  المنصب

  التاريخ 

 

 الختم تاريخ اإلصدار رقم اإلصدار

 
 
 

  

 

 اعتماد 
 رئيس مجلس األمناء 

 
 



 
 

 
 

 ( 1ملحق ) 

قرإر   تعهد وإإ

 

 

 

بالغ عن معلية مالية مش بوهة جيب تعبئة هذه  ىللالإ رساهل إإ    :وحدة إلتحرايت إلالية عىل إلعنوإن إلتايل إلمنوذج وإإ

 نوب مبين وزإرة إدلإخليةج طريق إلكل فهد  –إلرايض 

 014127616 – 014127615فاكس 

بالغ هاتفيًا عىل مدإر إلساعة إلرمق إجملاين :  8001222224لالإ

 )رسي(

 بالغ عن معلية مش بوهة 

 معلومات عن هجة إلبالغ  -إلقسم أ  

 . معلومات عن إجلهة:1

  نوع إلقطاع

  إمس إجلهة 

  إلدينة    إلركز إلرئييس 

  إلدينة    إمس إلفرع 

  رمق إجلوإل 
 

  :معلومات عن إلبلغ  -2

  الامس 

  رمق إلهاتف

  رمق إجلوإل

 الرقم 
 هـ 14التاريخ :   /   /   
 م 20الموافق:   /    /   

 المرفقات:



 
 

 
 

 

 مضمون إلبالغ: –إلقسم ب 

  معلومات عن إلعملية  -1

 إلس نة:   إلشهر: إليوم:  اترخي تنفيذ إلعملية 

  نوع إلعملية  

  مقدإر إلبلغ رمقا

  مقدإر إلبلغ كتابة 

  نوع إلعملية  

 

 معلومات عن إلؤمن هل )إلس تفيد(   -2

  الامس 

  رمق إلهوية 

  إجلنس ية  

 

مات عن منفذ إلعملية خمتلفا عن إلؤمن هل و معل -3  

  الامس 

  رمق إلهوية 

  إجلنس ية  

  

 إلستندإت إلؤيدة  

 مبا فهيا: هعىل إجلهة إلبلغة أ ن ترفق مع إلبالغ إلستندإت إلؤيدة ذإت إلصةل ابلعملية إلش بوه

 أ ي مستند متعلق بعملية إدلفع.  •

 بطاقة هوية إلؤمن هل. •

 


