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 سياسات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 

 ماكحفة غسل الأموال ومتويل الإرهاب   س ياسات 

  

  :املقدمة 

عبد  تعد س ياسة الوقاية من معليات غسل الأموال وجرامئ متويل الإرهاب أأحد الراكئز الأساس ية اليت اختذهتا مؤسسة الش يخ محد

 31وعائلته اخلريية يف جمال الرقابة املالية وفقًا لنظام ماكحفة غسل الأموال السعودي الصادر ابملرسوم املليك رمق م/ الرمحن احلصيين

 .هـ، ولحئته التنفيذية ومجيع التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه الس ياسة 1433/ 11/5بتارخي 

 

 أأول: التعريف: 

خفاء أأو متويه أأصل يقصد بغسل الأموال   .مرشوعة املصدر حقيقة أأموال مكتس بة خالفا للرشع أأو النظام وجعلها تبدو كأهنااإ

جراءات ماكحفة متويل الإرهاب و غس يل الأموال وفهم اخملاطر( ويه خاضعة ابلضوابط و   هذه الوثيقة تسمي )س ياسات و اإ

اجلهات اخملتصة ملاكحفهتا و التبليغ عن  الإجراءات اليت متنع ممارسة غسل الأموال يف نطاق معل املؤسسة و تسعي للتعاون مع

 املتورطني فهيا. 

 اثنيًا: جمال التطبيق: 

  مجيع العاملني واملتطوعني يف املؤسسة وخاصة اخملولني ابس تقبال التربعات وتقيدها من العاملني يف تطبق هذه الس ياسة عىل 

 الاستامثرات ابملؤسسة  

 

 

 

 اثلثًا: املصطلحات ذات العالقة: 



 سياسات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 

 النظام: 

 نظام ماكحفة غسل الأموال ومتويل الإرهاب. 

 الأموال:  

ري  الأصول او املوارد الاقتصادية أأو املمتلاكت أأاي اكنت قميهتا أأو نوعها أأو طريقة امتالكها سواء اكنت مادية أأم غري عادية منقوةل أأم غ 

امتد أأاي اكن شلكها، سواء أأاكنت داخل اململكة أأو  والواثئق والصكوك واملستندات وخطاابت الاع –منقوةل ملموسة أأم غري ملموسة  

خارهجا ويشمل ذكل النظم الإلكرتونية أأو الرمقية والئامتنيات املرصفية اليت تدل عىل ملكية او مصلحة فهيا وكذكل مجيع أأنواع  

 الأوراق التجارية واملالية أأو أأية أأرابح أأخرى تنتج من هذه الأموال.

 

 اجلرمية الأصلية: 

رتكب داخل اململكة يعد جرمية معاقبة علهيا وفق الرشع والأنظمة يف اململكة ولك فعل يرتكب خارج اململكة يعد جرمية لك فعل ي

 وفقا لقوانني ادلوةل اليت ارتكبت فهيا.

 املتحصالت: 

مبا يف ذكل الأموال  داخل اململكة أأو خارهجا بشلك مبارش أأو غري مبارش من ارتاكب جرمية أأصلية،  –الأموال الناش ئة أأو املتحصةل 

ىل أأموال مماثةل.   اليت حولت أأو بدلت لكيًا أأو جزيئيًا اإ

 املؤسسة: 

مؤسسة محد احلصيين وعائلته اخلريية ويه مؤسسة غري هادفة للرحب وينطبق علهيا ما ورد من أأنظمة وقوانني متعلقة مباكحفة غس يل 

 ورصفها للجهات اخلريية يف اململكة العربية السعودية.  الأموال، ومرصح لها نظاميًا جبمع التربعات أأو تلقهيا للهبات

 غس يل الأموال:  

خفاء أأو متويه أأصل حقيقة أأي أأموال مكتس بة خالفًا للرشع أأو النظام وجعلها تبدو مرشوعة  ارتاكب أأي فعل أأو الرشوع فيه بقصد اإ

 املصدر. 
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 اجلهة الرقابية: 

ىل الرحب، اجلهة املسؤوةل عن التحقق من الالزتامات  املالية للمؤسسات والأعامل واملهن غري املالية احملددة واملنظامت غري الهادفة اإ

 وفق املتطلبات املنصوص علهيا يف النظام والالحئة أأو أأي قرارات أأو تعلاميت ذات صةل.

 وحدة التحرايت املالية: 

هـ 11/5/1633و اترخي  31ادرة ابملرسوم املليك رمق م/وحدة التحرايت املالية املنصوص علهيا يف نظام ماكحفة غسل الأموال الص 

 و لحئة التنفيذية. 

 

 الأدوات القابةل للتداول حلاملها:  

ما حلاملها أأو مظهرة هل أأو صادرة ملس تفيد صوري  الأدوات النقدية اليت تكون يف شلك وثيقة حلاملها اكلش ياكت  أأوامر ادلفع اليت اإ

 أأو أأي شلك أأخر ينتقل معه الانتفاع مبجرد تسلميه و الادوات غري املكمتةل اليت تكون موقعة و حذف مهنا امس املس تفيد 

 متويل الإرهاب: 

 مليات الإرهابية والإرهابيني واملنظامت الإرهابية.المتويل الع 

 

 البالغ: 

 ابالغ الشخص املرخص هل وحدة التحرايت املالية عن أأي معلية مشتبه فهيا يشمل ذكل ارسال تقرير عهنا  

 مجموعة العمل املايل: 

 ( FATFمجموعة العمل املايل اخلاصة مباكحفة غسل الأموال ومتويل الإرهاب )

 

 احلجز التحفظي 
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احلجر املؤقت عيل نقل الأموال واملتحصالت وحتويلها أأو تبديلها أأو الترصف فهيا او حتريكها أأو وضع اليد علهيا أأو جحرها بصورة  

ىل امر صادر عن حممكة أأو سلطة خمتصة بذكل.  مؤقتة , استنادا اإ

 

 مؤرشات معلية غس يل الأموال: :  رابعا 

 يعد مرتكبا جرمية غسل الأموال لك من قام بأأي من الأفعال الآتية:  

خفاء   • آخر مع علمه بأأهنا من متحصالت جرمية لأجل اإ ىل املؤسسة حتت مسمي التربع أأو أأي مسمي أ حتويل أأموال أأو نقلها اإ

ة الأصلية اليت حتصلت  املصدر غري املرشوع لتكل الأموال أأو متوهيه. أأو لأجل مساعدة أأي خشص متورط يف ارتاكب اجلرمي

فالت من عقوبة ارتاكهبا.   مهنا تكل الأموال لالإ

خفاء أأو متويه طبيعة أأمواهل أأو مصدرها أأو حركهتا أأو ملكيهتا أأو ماكهنا عن طريق التربع هبا، مع علمه بأأهنا من متحصالت    • اإ

 جرمية.

 أأو مصدر غري مرشوع.  اكتساب أأموال أأو حيازهتا أأو اس تخداهما، مع علمه بأأهنا من متحصالت جرمية •

التحقق من القصد أأو العمل أأو الغرض يف ارتاكب جرمية غسل الأموال من خالل الظروف واملالبسات املوضوعية   •

 والواقعية للقضية. 

 

 دور املرشف املايل : :    خامساً 

من اجلرامئ املنصوص علهيا يف نظام يكون املرشف املايل مسؤول عن التدقيق واملراجعة والالزتام مع تزويده مبوارد اكفية لكشف أأي 

 ماكحفة غسل الأموال .

 

 سادسًا : التدابري الوقائية : 
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 حتديد وفهم وتقمي خماطر غسل الأموال ومتويل الإرهاب اليت تتعرض لها املؤسسة.  .1

 ق والبياانت عىل املؤسسة تسجيل مجيع املعلومات املتعلقة املعامالت املالية والاحتفاظ ابلسجالت واملستندات والواثئ .2

عىل املؤسسة تطبيق تدابري العناية الواجبة املشددة املتناس بة مع اخملاطر اليت قد تنشأأ من عالقات معل ومعامالت مع خشص   .3

 أأو هجة حددهتا اللجنة ادلامئة ملاكحفة غسل الأموال بأأهنا هجة عالية اخملاطرة هبا.

ئق والبياانت مجليع التعامالت املالية، وذكل ملدة ل تقل عن عرشة  عىل املؤسسة الاحتفاظ جبميع السجالت واملستندات والواث .4

 س نوات من اترخي انهتاء العملية. 

جيب أأن تكون السجالت واملستندات والواثئق اليت حتتفظ هبا املؤسسة اكفية للسامح بتحليل البياانت وتتبع التعامالت املالية،  .5

 اخملتصة عند الطلب بصورة عاجةل وجيب الاحتفاظ هبا لتكون متاحا وتوفر للسلطات 

ل بعد أأخذ املوافقات الالزمة ذلكل وفقا الانظمة املرعية من ادلوةل،   .6  : ل حيق للمؤسسة التسويق لصاحل مرشوع اإ

 حيق للمؤسسة التأأكد من السالمة القانونية للمتربع واملبلع املتربع به وذكل محلاية للمؤسسة من أأي خماطر حممتةل. .7

 ض املنحة او التربع يف حال وجود أأي عوامل من شأأهنا الإرضار ابملؤسسة.حيق للمؤسسة رف .8

 ل يسمح بأأي حال من الأحوال فتح حساابت لهذا الغرض ابمس أأي خشص همام اكن مركزه ابملؤسسة   .9

يداع أأموال املؤسسة يف احلساب البنيك وعدم حيازةة أأي أأموال نقدية  .10  اإ

 تتفق مع اللواحئ الصادرة يف اململكة ذات الصةل ابلعمل غري الرحبيمراجعه اللواحئ بشلك مس متر ليك  .11

 التقيد ابلهداف املوضوعه يف النظام الأسايس واليت مت املوافقة علهيا   .12

 ل جيوز للمؤسسة ان متارس نشاطات خارج نطاقها الإداري الا مبوافقة الوزير او من يفوضه .13

ل او املنظامت ادلولية الا مبوافقة اجلهات اخملتصة وحيظر ممارسة أأي نشاط او ل جيوز للمؤسسة التعاقد او التفاق مع ادلو  .14

 فعاليات خارج اململكة او تقدمي أأي خدمات  

دارة الاحلساب الا بتوقيع مشرتك من قبل   .15 فتح حساب بنيك ابمس املؤسسة بعد احلصول عىل الرتخيص الرمسي وعدم السامح ابإ

دارة املؤسسة    خشصني خمولني من جملس اإ
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التعاون مع املراجع اخلاريج يف مراجعة وتدقيق احلساابت واصدار التقارير املالية واحلساابت اخلتامية وتزويد الوزارة هبا خالل   .16

 أأربعة اشهر من هناية الس نة املالية 

 اختاذ قرارات مربرة يف شأأن احلد من خماطر غسل الأموال ومتويل الإرهاب اخلاصة املنتجات واخلدمات  .17

 تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملني مبا يتالءم مع نوعية الأعامل يف املؤسسة يف جمال املاكحفة  .18

جراءات العناية الواجبة .19  رفع كفاءة القنوات املس تخدمة ملاكحفة وحتسني جودة التعرف عىل العمالء واإ

 الأعامل يف املؤسسة  . توفري الأدوات الالزمة اليت تساعد عىل رفع جودة وفاعلية .20

قامة برامج توعوية لرفع مس توى الوعي دلى العاملني يف املؤسسة ملاكحفة غسل الأموال وجرامئ متويل الإرهاب .21  اإ

 الاعامتد عىل القنوات املالية غري النقدية والاس تفادة من ممزياهتا للتقليل من اس تخدام النقد يف املرصوفات .22

 لصفة الطبيعية أأو الاعتبارية يف التبادل املايلالتعرف عىل املس تفيد احلقيقي ذو ا .23

جياد معليات ربط الكرتوين مع اجلهات ذات العالقة للمسامهة يف التعرف عىل هوية الأشخاص واملبالغ املشتبه هبا. .24  السعي يف اإ

 رشوط التعامل مع اجلهات داخل اململكة  .25

o وجود ترخيص من اجلهه الارشافية وساري املفعول 

o  بنيك رمسي ابمس اجلهه املس تفيدةوجود حساب 

o لها لعاملها احملددة واملرخصه  املس تفيدة ممارسة اجلهه 

 رشوط التعامل مع اجلهات خارج اململكة . 20

o عدم التعامل مع أأي هجه خارج اململكة الا مبوافقة رمسية من الوزارة 

o وان يكون الرتخيص ساري  ول التعامل مع اجلهات خارج اململكة فقط مع اجلهات املرخصة من حكومات هذه ادل

 املفعول

o  بية الصغرية واليت ل ختضع اىل الارشاف من حكومهتا  عدم التعامل مع الافراد او املؤسسات او امجلعيات الأجن 

o  تقدمي املساعدات للجهات خارج اململكة فقط لالنشطة اخلاضعة لالرشاف والرقابة من حكومات هذه ادلول 

o  تقدمي ايه مساعدات نقدية واقتصار معليات الرصف عن طريق ش ياكت ل يمت رصفها الا التوقف بشلك اتم عن

 للمس تفيد الأول او التحويالت البنكية يف حساب املس تفيد يف بدله 

 

 



 سياسات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 

 تعيني جملس الأمناء أأو اللجان رشوط  . 21

 ان ل يكون قد صدر حبقه حمك هنايئ ابدانته يف جرمية خمهل ابلرشف والامانه  •

 ان يكون حسن السلوك والسمعه الطيبة ونظافة اليد  •

 

 

 مؤثرات الاشتباه بعملية غس يل الأموال  سابعًا: 

جرامئ متويل الإرهاب، ابداء العميل أأو املس تفيد اهامتما غري عادي بشأأن الالزتام ملتطلبات ماكحفة غسل الأموال أأو  .1

 وخباصه املتعلقة هبويته ونوع معهل.

 . رفض العميل أأو املس تفيد تقدمي بياانت عنه أأو توضيح مصدر أأمواهل وأأصوهل الأخرى .2

رغبة العميل أأو املس تفيد يف املشاركة يف صفقات غري واحضة من حيث غرضها القانوين أأو الاقتصادي أأو عد انسجاهما مع   .3

 امثر املعلنة.اسرتاتيجية الاست

 حماوةل العميل أأو املس تفيد تزويد املؤسسة مبعلومات غري حصيحة أأو مضلةل تتعلق هبويته و/أأو مصدر أأمواهل  .4

رهاب، أأو أأي خمالفات جنائية أأو   .5 عمل املؤسسة بتورط العميل أأو املس تفيد يف أأنشطة غس يل أأموال أأو جرامئ متويل اإ

 تنظميية 

بداء العميل أأو  .6  املس تفيد عدم الاهامتم ابخملاطر والعمولت أأو أأي مصاريف أأخري. اإ

 اشتباه املؤسسة يف أأن العميل أأو املس تفيد وكيل للعمل نيابة عن مولك جمهول، وتردده وامتناعه بدون.    .7

 صعوبة تقدمي العميل أأو املس تفيد وصف لطبيعة معهل أأو عدم معرفته بأأنشطته بشلك عام  .8

يد ابلستامثر طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجزية طلبا تصفية الوضع الاستامثري وحتويل العائد من  قيام العميل أأو املس تف  .9

 احلساب

 وجود اختالف كبري بني انشطة  العميل أأو املس تفيد واملامرسات العادية .10

 وجود تناقضات يف احلساابت او التقارير املالية الوارده من اجلهه املس تفيدة .11

خفاء بعض املعلومات و  .12  كشوفات احلساابت اخملصصة لبعض الربامج والأنشطة للعميل او املس تفيداإ
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طلب العميل أأو املس تفيد من املؤسسة حتويل الأموال املس تحقة هل لطرف اخر وحماوةل عدم تزويد املؤسسة ابي  .13

لهيا.   معلومات عن اجلهة واحملول اإ

لغاءها بعد تبليغه مب   .14  تطلبات تدقيق املعلومات او حفظ السجالت من املؤسسة حماوةل العميل أأو املس تفيد تغري صفقة أأو اإ

جراءات صفقة يس تخدم فهيا أأقل قدر ممكن من املستندات.  .15 هناء اإ  طلب العميل أأو املس تفيد اإ

يراد من مصادر غري مرشوعة. .16  عمل املؤسسة أأن الأموال أأو املمتلاكت اإ

 فرة عن املشتبه به ونشاطه ودخهل ومنط حياته وسلوكه  عدم تناسب قمية أأو تكرار التربعات والعمليات مع املعلومات املتو  .17

 انامتء العميل أأو املس تفيد ملنظمة غري معروفة أأو معروفة بنشاط حمظور .18

ظهور عالمات البذخ والرفاهية عىل العميل أأو املس تفيد وعائلته بشلك مبالغ فيه ومبا ل يناسب مع وضعه الاقتصادي   .19

ذا اكن بشلك مفاجئ(  )خاصة اإ

 الس ياسات وتطبيقها:   : اثمناً 

عداد وحتديث الس ياسة اخلاصة مبراقبة غس يل الأموال، ونرشها وتثقيف العاملني   .1 عىل املؤسسة ممثةل يف الإدارات ذات العالقة اإ

 واملتطوعني هبا، وأأن توافق علهيا الإدارة العليا، وأأن تراجعها وتعززها بشلك مس متر. 

ذا توافرت دلهيا أأس   .2 ذا اشتهبت املؤسسة أأو اإ باب معقوةل لالشتباه يف أأن الأموال أأو بعضها متثل متحصالت جرمية أأو يف  اإ

ارتباطها أأو عالقهتا بعمليات غسل الأموال أأو أأن التربع املؤسسة هبا غرضه المتويه بأأهنا متحصةل من غس يل أأموال أأن تلزتم  

بالغ الإدارة العامة التحرايت املالية فورا وبشلك مبارش، وتزودها بتقرير مف صل يتضمن مجيع البياانت واملعلومات املتوافرة ابإ

 دلهيا عن تكل العملية والأطراف ذات الصةل. 

ضافية. ما حيظر عىل املؤسسة وأأي من مديرهيا أأو   .3 الاس تجابة للك ما تطلبه الإدارة العامة للتحرايت املالية من معلومات اإ

داراهتا التنفيذية أأو الإرشافي دارهتا أأو أأعضاء اإ آخر بأأن تقريره أأعضاء جمالس اإ ة أأو العاملني فهيا، وتلبية العميل أأو أأي خشص أ

ىل الإدارة العامة للتحرايت املالية أأو أأن حتقيق جنائية جار  مبوجب النظام أأو معلومات متعلقة بذكل قد قدمت أأو سوف تقدم اإ

التصال مع احملامني أأو السلطات   أأوقد أأجري، ول يشمل ذكل معليات الإفصاح أأو التصال بني املديرين والعاملني أأو معليات

 اخملتصة. 
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دارهتا التنفيذية أأو الإرشافية أأو العاملني فهيا أأي   .4 داراهتا أأو أأعضاء اإ ل يرتتب عىل املؤسسة، وأأي من مديرهيا أأو أأعضاء جمالس اإ

بالغ الإدارة العامة للتحرايت املالية أأو تقدمي معلومات لها حبسن نية  مسؤولية جتاه التبليغ عند اإ

عىل لك موظف يعمل يف املؤسسة أأو متطوع هبا الالزتام برسية املعلومات اليت يطلع علهيا مضن نطاق أأداء واجباته حىت بعد   .5

 انهتاء مسؤولياته. 

 : العمليات والإجراءات اتسعاً 

 عىل املؤسسة ممثةل يف الإدارات ذات العالقة القيام ابلآيت:

ا بشلك مس متر لضامن توافقها مع ما دلهيا من معلومات عن املتربع وأأنشطته التجارية مراقبة املعامالت والواثئق والبياانت وحفصه  .1

 واخملاطر اليت ميثلها، وعن مصادر أأمواهل عند احلاجة. 

تدقيق مجيع املعامالت اليت تكون معقدة وكبرية بشلك غري عادي وكذكل أأي منط غري اعتيادي للمعامالت اليت ل يكون غرض  .2

 .التربع فهيا واحضا

جراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة عالقة العمل يف احلالت اليت تكون فهيا خماطر احامتل وقوع غسل   .3 تشديد اإ

ذا اكنت املعامةل تبدو غري عادية أأو مش بوهة.  الأموال مرتفعة، وذكل لتحديد ما اإ

اتحهتا للسلطات اخملتصة عند الط .4  لبالاحتفاظ بسجالت الفحص مدة عرش س نوات، واإ

 :   عارشًا 

جراءات اليت تتخذها اجلهات الرقابية يف ادلوةل لأداهئا ملهامهتا ومهنا:   ختضع املؤسسة لالإ

جراء معليات الفحص امليداين   .1 مجع املعلومات والبياانت من املؤسسة وتطبيق الإجراءات الإرشافية املناس بة، مبا يف ذكل اإ

 واملكتيب.

لزام املؤسسة بتوفري أأي معلومة تراها ا .2 جلهة الرقابية مالمئة للقيام بوظائف ما واحلصول عىل نسخ للمستندات وامللفات أأاي اكنت  اإ

 طريقة ختزيهنا وأأيامن اكنت خمزنة. 

جراء تقمي خماطر احامتل وقوع غس يل الأموال يف اجلهات اليت متكل اجلهة الرقابية صالحية مراقبهتا. .3  اإ

رشادات أأو أأي أأدوات أأ  .4 صدار تعلاميت أأو قواعد أأو اإ  خرى للمؤسسة تنفيذا لأحاكم النظام. اإ

 التحقق من أأن املؤسسة تعمتد التدابري املقررة وفقا لأحاكم النظام. .5
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دارة املؤسسة أأو الإرشاف علهيا أأو العمل أأو   .6 ىل املشاركة يف اإ جراءات الزناهة واملالءمة وتطبيقها عىل لك ما يسعى اإ وضع اإ

 التطوع فهيا. 

حصاءات عن  .7  التدابري املتخذة والعقوابت املفروضة. الاحتفاظ ابإ

 

 : التبليغ حادي عرش 

ىل اجلهات اخملتصة ابدلوةل عىل أأن تكون املعلومات  تلزتم املؤسسة ابلتبليغ عل لك معامةل يشتبه هبا أأن لها عالقة بغس يل الأموال اإ

 واملستندات والأدةل اكفية هبا.

التبليغ عهنا الإبالغ عن العمليات املشتبه فهيا وفقا لاللزتامات املنصوص علهيا يف  ل جيوز التكمت بأأي حاةل اشتباه أأو التأأخر يف  •

ماكحفة الإرهاب وغس يل الأموال ولحئته التنفيذية يتوجب عىل املوظف املفوض تبليغ اجلهات اخملتصة فورا عن أأي معلية 

 مش بوهة.

 لنظر عن تعلقها بأأمور أأخرى.جيب عىل املوظف املفوض التبليغ عن العمليات املشتبه فهيا بغض ا •

 حتري الرسية التامة وعدم أأفشاء أأمر التبليغ للمشتبه به أأو غريه.  •

 عدم التعامل مع الأشخاص املدرجة أأسامءمه مضن قامئة الإرهاب. •

 

 عرش: العقوابت:  أأثن 

ىل اجلهات  • يقاع العقوابت عىل املهتمني أأو املدانني، بل ترفع هبم اإ اخملتصة وللجهات اخملتصة أأن تتخذ  املؤسسة ليست هجة خموةل ابإ

 الإجراءات أأو اجلزاءات اليت تنص علهيا النظام.

ىل العقوابت املنصوص علهيا من قبل ادلوةل   • خيضع أأي موظف خيل ابلشرتاطات وتعلاميت ماكحفة الإرهاب وغس يل الأموال اإ

 دون أأدىن مسؤولية عىل املؤسسة.
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 للمؤسسة مع الأمناء والعاملني ور التثقيفي ادل  :  اثلث عرش 

 عقد لقاءات بشلك دوري مع خرباء وتوطيد التعاون مع اجلهات اخلريية الأخرى وتبادل الاستشارات واخلربات  -1

 عقد ورش معل تعلميية وتوعية ومناقشة اخر املس تجدات يف جمال غسل الأموال -2

 البحث والتقيص عىل املعلومات الصحيحة من مصادر موثقة ومعروفة -3

 اميالت املوظفني   عربادل املعرفة ونرشها تب -4

 اقتناء مجيع الأدةل واملعرفة اخلاصة بغسل الأموال مثل الالحئة التنفيذية لنظام غسل الأموال والكتب التثقيفية   -5

 عقد لقاءات وورش معل تعلميية -6
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      إقرار موظف

 

 (   1نموذج رقم ) 
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