
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 :ىاحملتو 

  التعريف 

  جمال التطبيق 

  املصطلحات ذات العالقة 

  ومتويل الإرهاباملؤرشات ادلاةل عىل معلية غسل الأموال  

  جراءات الاشتباهمؤرشات  بعملية غس يل الأموال  واإ

  التدابري الوقائية 

  وتطبيقهاالس ياسات  

  العمليات والإجراءات 

  الرقابة 

  التبليغ 

  العقوابت 

  قرارتعهد   واإ

  منوذج البالغات 

  



 
 

 
 

 

 

 أأول : التعريف :

ج وفهم اخملاطر( ويه خاضعة ابلضوابط و  غسل الأموالراءات ماكحفة متويل الإرهاب و هذه الوثيقة تسمي )س ياسات و اإ

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

 املتورطني فهيا .

 اثنيًا : جمال التطبيق:

العاملني يف  وتقيدها مناخملولني ابس تقبال التربعات  املؤسسة وخاصة واملتطوعني يفتطبق هذه الس ياسة عىل مجيع العاملني 

 الإستامثرات ابملؤسسة 

 اثلثًا: املصطلحات ذات العالقة :

 النظام :

 نظام ماكحفة غسل الأموال و متويل الإرهاب .

 الأموال : 

 أأو منقوةل  ماديةة امتالكها سواء اكنت مادية أأم غري الأصول او املوارد الاقتصادية أأو املمتلاكت أأاي اكنت قميهتا أأو نوعها أأو طريق

الاعامتد أأاي اكن شلكها ،  خطاابت و  و احلوالات  و الواثئق و الصكوك و املستندات –غري منقوةل ملموسة أأم غري ملموسة 

ملرصفية اليت تدل عىل ملكية ا بطاقات الأئامتن داخل اململكة ام خارهجا و يشمل ذكل النظم الإلكرتونية أأو الرمقية و  اكنتسواء 

 او مصلحة فهيا وكذكل مجيع أأنواع الأوراق التجارية و املالية أأو أأية أأرابح أأو مداخيل أأخرى تنتج من هذه الأموال .

 اجلرمية الأصلية :

ة يعد كعلهيا وفق الرشع و الأنظمة يف اململكة ولك فعل يرتكب خارج اململ معاقب لك فعل يرتكب داخل اململكة يعد جرمية 

 جرمية وفقا لقوانني ادلوةل اليت ارتكب فهيا .

  



 
 

 
 

 

 املتحصالت :

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

ىل أأموال مماثةل . جزئيًا اليت حولت أأو بدلت لكيًا أأو الأموال   اإ

 : املؤسسة 

يه منظمة غري هادفة للرحب وينطبق علهيا ما ورد من أأنظمة وقوانني متعلقة   مؤسسة محمد بن عبدهللا بن سعيدان وأأولده اخلريية 

 الأموال. غسل مباكحفة 

 الأموال :  غسل 

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

 مرشوعة املصدر .

 اجلهة الرقابية :

 اىل  هادفة  الغري اجلهة املسؤوةل عن التحقق من الالزتامات املالية للمؤسسات و الأعامل و املهن غري املالية احملددة و املنظامت 

 الرحب وفق املتطلبات املنصوص علهيا يف النظام و الالحئة أأو أأي قرارات أأو تعلاميت ذات صةل .

 :  حلاملهاالأدوات القابةل للتداول 

ما حلاملها أأو مظهرة هل أأو  الأذن  س ندات اكلش ياكت و  تكون يف شلك وثيقة حلاملها  الأدوات النقدية اليت و أأوامر ادلفع اليت اإ

درة ملس تفيد صوري أأو أأي شلك أأخر ينتقل معه الانتفاع مبجرد تسلميه و الادوات غري املكمتةل اليت تكون موقعة و حذف صا

 مهنا امس املس تفيد 

  



 
 

 
 

 

 الإرهاب: متويل

 . الإرهابية واملنظامت والإرهابيني الإرهابية للعمليات  المتويل

 البالغ:

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

 : املايل العمل مجموعة

 (FATF) الإرهاب ومتويل الأموال غسل مباكحفة اخلاصة املايل العمل مجموعة

 : التحفظي احلجز

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

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

 

 الأموال: غسل  معلية مؤرشات رابعا

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

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

خفاء  اليت الأصلية اجلرمية ارتاكب يف متورط خشص أأي مساعدة لأجل أأو. متوهيه أأو الأموال لتكل املرشوع غري املصدر اإ

فالت الأموال تكل مهنا حتصلت  ارتاكهبا  عقوبة من لالإ

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

 .جرمية متحصالت

  املوضوعية الظروف و املالبسات خالل من الأموال غسل جرمية ارتاكب يف الغرض أأو العمل أأو القصد من التحقق 

 .للقضية والواقعية

 

 



 
 

 
 

 

 

 :  الأموال غسل  بعملية الاشتباه مؤرشات  خامسا

 و خاصًة  الإرهاب، متويل جرامئ أأو الأموال غسل ماكحفة ملتطلبات الالزتام بشان عادي غري اهامتما العميل ابداء  .1

 .معهل ونوع هبويته املتعلقة

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

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

 .الاستامثر املعلنة اسرتاتيجية

 مصدر أأمواهل أأو/و هبويته تتعلق مضلةل أأو حصيحة غري مبعلوماتاملؤسسة  تزويد العميل حماوةل .4

رهاب، متويل جرامئ أأو أأموال غسل  أأنشطة يف العميل بتورطاملؤسسة  عمل .5  تنظميية أأو خمالفات جنائية أأي أأو اإ

 أأخري مصاريف أأي أأو والعمولت ابخملاطر الاهامتم عدم العميل داءباإ .  .6

 .وامتناعه وتردده جمهول، مولك عن نيابة للعمل وكيل العميل أأن يفاملؤسسة  اشتباه    .7

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

 وحتويل العائد من احلسابالاستامثري  الوضع تصفية طلبا وجزية مدة يتبعه بعد الأجل طويل ابلستامثر العميل اميق  .9

 العادية واملامرسات ليالعم  انشطة  بني كبري اختالف وجود .11

 عن معلومات ابياملؤسسة  ويدتز  عدم وحماوةل اخر لطرف هل املس تحقة الأموال حتويلاملؤسسة  من العميل طلب .11

لهيااحملول   اجلهة  .اإ

لغاء أأو صفقة تغري العميل حماوةل  .12  املؤسسة  من السجالت حفظ او املعلومات تدقيق مبتطلبات تبليغه بعد هااإ

هناء طلب العميل .11 جرا اإ  املستندات . من ممكن قدر أأقل فهيا يس تخدم صفقة  ءاتاإ

يراد املمتلاكت أأو الأموال أأناملؤسسة  عمل .14  .مرشوعة غري مصادر من اإ

   وسلوكه حياته ومنط ودخهل ونشاطه املشتبه به عن املتوفرة املعلومات مع والعمليات التربعات تكرار أأو قمية تناسب عدم .15

 حمظور بنشاط معروفة وأأ  معروفة غري ملنظمة العميل انامتء .16

ذا خاصة) الاقتصادي هوضع ومبا ل يناسب مع فيه مبالغ بشلك وعائلته العميل عىل والرفاهية البذخ عالمات ظهور .17  اإ

 (مفاجئ بشلك اكن

  



 
 

 
 

 

 

 الوقائية : سادسًا : التدابري

  املؤسسة  لها تتعرض اليت  الإرهاب ومتويل الأموال غسل خماطر حتديد وفهم و تقمي  .1

  والبياانت والواثئق املستندات ابلسجالت الاحتفاظ واملالية  ابملعامالت  املتعلقة  املعلومات مجيع تسجيل املؤسسة عىل  .2

 مع ومعامالت معل عالقات تنشأأ من قد اليت اخملاطر مع املتناس بة املشددة الواجبة العناية تدابري تطبيق املؤسسة عىل .1

 هبا. اخملاطرة  عاليةهجة  بأأهنا الأموال غسل ملاكحفة ادلامئة اللجنة اهتحدد هجة أأو خشص 

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

 . العملية انهتاء اترخي من عرشة س نوات

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

 .  عاجةلاخملتصة عند الطلب بصورة  للسلطات وتوفر متاحا كونتل  هبا الاحتفاظ وجيب املالية

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

 من أأي خماطر حممتةل . املؤسسة  ايةذكل محلو  به تربعامل  واملبلغ  للمتربع القانونية من السالمة التأأكد للمؤسسة حيق .7

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

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

 شأأن احلد من خماطر غسل الأموال ومتويل الإرهاب اخلاصة ابملنتجات واخلدمات .

 املاكحفة جمال يف املؤسسة  يف الأعامل نوعية مع يتالءم مبا العاملني كفاءة رفعو  والتدريب القدرات بناء برامج تعزيز .11

جراءات العمالء عىل التعرف جودة وحتسني ملاكحفة املس تخدمة القنوات كفاءة رفع .11  الواجبة العناية واإ

 املؤسسة يف الأعامل وفاعلية جودة رفع عىل تساعد اليت الالزمة الأدوات توفري  .12

قامة  .11  الإرهاب متويل وجرامئ الأموال غسل املؤسسة ملاكحفة يف العاملني دلى الوعي مس توى لرفع توعوية برامج اإ

 املرصوفات يف النقد اس تخدام من للتقليل ممزياهتا من والاس تفادة النقدية غري املالية القنوات عىل الاعامتد  .14

 املايل التبادل يف الاعتبارية أأو الطبيعية الصفة ذو احلقيقي املس تفيد عىل التعرف  .15

جياد يف التبليغ-  .16  هبا املشتبه واملبالغ الأشخاص هوية يف للمسامهة العالقة ذات اجلهات مع الكرتوين ربط معليات اإ

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 سابعًا : الس ياسات و تطبيقها:

عداد العالقة ذات الإدارات يف ممثةلاملؤسسة  عىل .1  وتثقيف ونرشها الأموال، غس يل مبراقبة اخلاصة ةياسس  ال  وحتديث اإ

 ر.مس مت بشلك وتعززها تراجعها وأأن العليا، الإدارة علهيا توافق وأأن هبا، واملتطوعني العاملني

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

 تلزتم أأن أأموال غس يل من متحصةل بأأهنا المتويه غرضه هبااملؤسسة  تربع  أأن أأو الأموال غسل بعمليات عالقهتا أأو ارتباطها

 املتوافرة واملعلومات البياانت مجيع يتضمن مفصل بتقرير وتزودها مبارش، وبشلك فورا املالية للتحرايت  العامة الإدارة الغبابإ 

 .الصةل ذات الأطراف و العملية تكل عن دلهيا

ضافية معلومات من املالية للتحرايت العامة الإدارة تطلبه ما للك الاس تجابة .1  أأو مديرهيا من وأأياملؤسسة  عىل حيظر ما. اإ

داراهتا أأعضاء أأو أأمناهئا  جمالس أأعضاء آخر خشص أأي أأو العميل وتلبية فهيا، العاملني أأو الإرشافية أأو التنفيذية اإ  تقريره بأأن أ

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

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

 .اخملتصة السلطات

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

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

 :  والإجراءات العمليات: اثمنا

 :ابلآيت القيام العالقة ذات الإدارات يف ممثةلاملؤسسة  عىل

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

 احلاجة. عند أأمواهل مصادر وعن ميثلها اليت واخملاطر التجارية

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

 .واحضا فهيا التربع غرض

جراءات تشديد .1  غسل وقوع احامتل خماطر افهي نتكو اليت احلالت يف العمل عالقة مراقبة وطبيعة ودرجة الواجبة العناية اإ

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

اتحهتا س نوات، عرش مدة الفحص بسجالت ظالاحتفا .4  الطلب عند اخملتصة للسلطات واإ



 
 

 
 

 

 اتسعًا : 

 :اهنوم ملهامهتا لأداهئا ادلوةل يف الرقابية اجلهات تتخذها اليت الإجراءاتلاملؤسسة  ختضع

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

 .واملكتيب

لزام .2  أأاي وامللفات للمستندات نسخ عىل و احلصول ما بوظائف للقيام مالمئة الرقابية اجلهة تراها معلومة أأي بتوفرياملؤسسة  اإ

 خمزنة اكنت وأأيامن ختزيهنا طريقة اكنت

جراء .1  .مراقبهتا صالحية الرقابية اجلهة متكل اليت اجلهات يف الأموال غس يل وقوع احامتل خماطر تقمي اإ

صدار .4 رشادات أأو قواعد أأو تعلاميت اإ  .النظام لأحاكم تنفيذاللمؤسسة  أأخرى أأدوات أأي أأو اإ

 .النظام لأحاكم وفقا املقررة التدابري تعمتداملؤسسة  أأن من التحقق .5

جراءات وضع .6 ىل يسعى ما لك عىل وتطبيقها واملالءمة الزناهة اإ دارة يف املشاركة اإ  أأو العمل أأو علهيا الإرشاف أأواملؤسسة  اإ

 .فهيا التطوع

حصاءات الاحتفاظ .7  .املفروضة والعقوابت املتخذة التدابري عن ابإ

 :  التبليغ عارشاً : 

ىل الأموال بغسل عالقة لها أأن هبا يشتبه معامةل لك عل ابلتبليغاملؤسسة  تلزتم  املعلومات تكون أأن عىل ابدلوةل اخملتصة اجلهات اإ

 .اهب اكفية والأدةل واملستندات

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

 معلية أأي عن فورا اخملتصة اجلهات تبليع املفوض املوظف عىل يتوجب التنفيذية ولحئته الأموال غسل  الإرهاب ماكحفة

 .مش بوهة

 أأخرى بأأمور تعلقها عن النظر بغض فهيا املشتبه العمليات عن التبليغ املفوض املوظف عىل جيب. 

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

 الإرهاب قامئة مضن أأسامءمه املدرجة الأشخاص مع التعامل عدم. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 العقوابت: حادي عرش:

  يقاع خموةل هجة ليستاملؤسسة ىل هبم ترفع بل املدانني، أأو املهتمني عىل العقوابت ابإ  أأن اخملتصة وللجهات اخملتصة اجلهات اإ

 النظام علهيا ينص اليت اجلزاءات أأو الإجراءات تتخذ

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

 .املؤسسة  عىل مسؤولية ادىن دون

  



 
 

 
 

 

 

قرار  تعهد و اإ

 عىل اطلعت بأأنين ...................................................و بصفيت...........................................أأان اتعهد و أأقر

جراءات الس ياسات محمد بن عبدهللا بن سعيدان مبؤسسة  اخلاصة اخملاطرة وفهم الأموال وغس يل الإرهاب متويل ماكحفة واإ

 عن  النظر ضغبملؤسسة اب عالقيت أأو معيل اثناء الس ياس ية هذه بتطبيق وأأتعهد فهيا مبا موأألزت  وأأقر أأوافق عليه وبناء ،اخلريية 

 .تنفيذها عىل يساعد ما عىل  مالزت  وأأن ،املؤسسة  يف متطوع  أأو موظف  أأو الأمناء جملس عضو كنت سواء فهيا موقعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  االسم

  التوقيع

  المنصب

  التاريخ 

 

 الختم تاريخ اإلصدار اإلصداررقم 

 
 
 

  

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 )رسي( 

 بالغ عن معلية مش بوهة 

 معلومات عن هجة البالغ  -القسم أأ 

 . معلومات عن اجلهة :1

  نوع القطاع

  امس اجلهة 

  املدينة   املركز الرئييس 

  املدينة   امس الفرع

  رمق اجلوال 
 

 معلومات عن املبلغ  -2

  الامس

  رمق الهاتف

  رمق اجلوال

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 مضمون البالغ : –القسم ب 

  معلومات عن العملية  -1

 الس نة :  الشهر: اليوم: اترخي تنفيذ العملية 

  نوع العملية 

  مقدار املبلغ رمقا

  مقدار املبلغ كتابة 

  نوع العملية 

 

 معلومات عن املؤمن هل )املس تفيد(  -2

  الامس

  رمق الهوية 

  اجلنس ية 

 

عن منفذ العملية خمتلفا عن املؤمن هل  معلومات  -1  

  الامس

  رمق الهوية 

  اجلنس ية 

  

 املستندات املؤيدة 

 عىل اجلهة املبلغة أأن ترفق مع البالغ املستندات املؤيدة ذات الصةل ابلعملية املش بوهة مبا فهيا :

  الرفعأأي مستند متعلق بعملية . 

  املؤمن هل .بطاقة هوية 

 


