
 

 سياسات واإلجراءات املتعلقة بمكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال لا

 

 املادة األولى: التمهيد 

أحد   هي  اإلرهاب  لتمويل  املخاطر  وفهم  األموال  وغسل  اإلرهاب  تمويل  مكافحة  وإجراءات  سياسات 

الرقابة   مجال  في  املؤسسة  اتخذتها  التي  األساسية  املختصة  الركائز  الجهات  مع  وللتعاون  األمنية 

ملكافحتها والتبليغ عن املتورطين فيها وفًقا لنظام مكافحة اإلرهاب وتمويله الصادر بموجب املرسوم  

م/  رقم  األموال  1439/ 02/ 12وتاريخ    21امللكي  لنظام مكافحة غسل   
ً
وفقا املالية  الرقابة  مجال  في  ه 

ه ولوائح التعديالت الالحقة ليتوافق  1439/ 02/ 05اريخ  وت   20الصادر بموجب املرسوم املكي رقم م/ 

 مع هذا السياسية. 

 

 املادة الثانية: املشمولون بالسياسة

 تطبق هذه السياسة على جميع العاملين في املؤسسة.

 

 املادة الثالثة: املصطلحات ذات العالقة

 النظام: .1

 وتمويله.نظام مكافحة غسل األموال أو نظام مكافحة اإلرهاب    

 األموال:  .2

طريقة  أو  نوعها  أو  قيمتها  كانت   
ً
أيا املمتلكات  أو  االقتصادية  املوارد  أو  األصول  هي 

امتالكها؛ سواء أكانت مادية أم غير عادية، أو منقولة أم غير منقولة، أو ملموسة أم  

 كان  
ً
غير ملموسة، والوثائق والصكوك واملستندات والحواالت وخطابات االعتماد أيا

أو  شكل اإللكترونية  النظم  ذلك  ويشمل  خارجها،  أم  اململكة  داخل  أكانت  سواء  ها، 

الرقمية واالئتمانيات املصرفية التي تدل على ملكيٍة أو مصلحة فيها، وكذلك جميع  

 أنواع األوراق التجارية واملالية أو أية أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه األموال. 

 الجريمة األصلية: .3

داخل اململكة يعد جريمة يعاقب عليها الشرع واألنظمة في اململكة،   كل فعل يرتكب

 لقوانين الدولة التي ارتكب فيها.
ً
 وكل فعل يرتكب خارج اململكة يعد جريمة وفقا

 املتحصالت:  .4



 

داخل اململكة أو خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر   – األموال الناشئة أو املتحصلة  

 إلى من ارتكاب جريمة أصلية، بما  
ً
 أو جزئيا

ً
في ذلك األموال التي حولت أو بدلت كليا

 أموال مماثلة. 

 املؤسسة: .5

مؤسسة اإلسكان التنموّي األهلّية، وهي منظمة غير هادفة للربح وينطبق عليها ما ورد 

 من أنظمة وقوانين متعلقة بمكافحة غسل األموال. 

 غسل األموال:  .6

مويه أصل حقيقة أي أموال مكتسبة  ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو ت

 مخالفة للشرع أو النظام، وجعلها تبدو مشروعة املصدر.

 الجهة الرقابية: .7

غير  واملهن  للمؤسسات واألعمال  املالية  االلتزامات  التحقق من  املسؤولة عن  الجهة 

في  عليها  املنصوص  املتطلبات  وفق  للربح،  الهادفة  غير  واملنظمات  املحددة  املالية 

 والالئحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة. النظام

 وحدة التحريات املالية: .8

الصادر  األموال،  غسيل  مكافحة  نظام  في  عليها  املنصوص  املالية  التحريات  وحدة 

 هـ والئحته التنفيذية.1433/ 5/ 11وتاريخ  31باملرسوم امللكي رقم م/ 

 األدوات القابلة للتداول لحاملها:  .9

ت التي  النقدية  وأوامر  األدوات  والسندات،  كالشيكات  لحامها  وثيقة  شكل  في  كون 

الدفع؛ التي إما لحاملها أو مظَهرة له أو صادرة ملستفيد صوري أو أي شكل آخر ينتقل 

منها  تكون موقعة وُحذف  التي  املكتملة  غير  االنتفاع بمجرد تسليمه، واألدوات  معه 

 اسم املستفيد. 

 اإلرهاب:  .10

في اململكة أو خارجها  -أي شخص ذي صفة طبيعية يرتكب جريمة من    -سواًء أكان 

أو   يشترك  أو  يشرع  أو  وتمويله  اإلرهاب  مكافحة  نظام  في  عليها  املنصوص  الجرائم 

 يخطط أو يساهم في ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة. 

 تمويل اإلرهاب:  .11

 اإلرهابية.تمويل العمليات اإلرهابية واإلرهابيين واملنظمات 

 البالغ: .12



 

 التحريات املالية عن أي عملية مشتبه فيها، بما يشمل 
َ
ص له وحدة إبالغ الشخص املرخَّ

 إرسال تقرير عنها. 

 مجموعة العمل املالي: .13

 (. FATFمجموعة العمل املالي الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) 

 الحجز التحفظي: .14

األموال واملتحصالت وتحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو الحجز املؤقت على نقل  

عن   صادر  أمر  إلى  استنادا  مؤقتة،  بصورة  حجرها  أو  عليها  اليد  وضع  أو  تحريكها 

 محكمة أو سلطة مختصة بذلك.

 

 

 املادة الرابعة: مؤشرات عملية غسيل األموال

 األموال: يعد كل من قام بأي من األفعال اآلتية مرتِكبا لجريمة غسل 

تحويل أموال أو نقلها إلى املؤسسة تحت مسمى التبرع أو أي مسمى آخر، ألجل مساعدة   .1

أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تحصلت منها تلك األموال لإلفالت من  

عقوبة ارتكابها، مع علمه بأنها من متحصالت جريمة ألجل إخفاء املصدر غير املشروع لتلك  

 تمويهه.  األموال أو

إخفاء أو تمويه طبيعة أمواله أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها عن طريق التبرع  .2

 بها، مع علمه بأنها من متحصالت جريمة.

 املتعلقة  .3
ً
عدم االلتزام بمتطلبات مكافحة غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب، وخاصة

 بهويته ونوع عمله.

 أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى  رفض العميل تقديم بيانات عنه .4

أي   .5 أو  إرهاب،  تمويل  جرائم  أو  أموال  غسيل  أنشطة  في  العميل  بتورط  املؤسسة  علم 

 مخالفات جنائية أو تنظيمية.

 اشتباه املؤسسة في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول.  .6

 لطبيعة عمله أو عدم معرفته  .7
ً
 بأنشطته بشكل عام.صعوبة تقديم العميل وصفا

طلب العميل من املؤسسة تحويل األموال املستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد  .8

 املؤسسة بأي معلومات عن الجهة املحول إليها. 

 طلب العميل إنهاء إجراءات عقد يستخدم فيه أقل قدر ممكن من املستندات. .9

 ر مشروعة. علم املؤسسة أن األموال أو املمتلكات إيراد من مصادر غي .10



 

يناسب مع وضعه  .11 مبالغ فيه وبما ال  العميل بشكل  البذخ والرفاهية على  ظهور عالمات 

 االقتصادي )خاصة إذا كان بشكل مفاجئ(. 

 

 املادة الخامسة: العمليات واإلجراءات 

 على املؤسسة ممثلة في اإلدارات ذات العالقة القيام باآلتي:

وباألخص تلك التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير  تدقيق وفحص جميع املعامالت بشكٍل عام  .1

 عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعامالت التي ال يكون غرض الهبة فيها واضحا. 

تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة عالقة العمل في الحاالت التي تكون  .2

ما إذا كانت املعاملة تبدو غير    فيها مخاطر احتمال وقوع غسل األموال مرتفعة، وذلك لتحديد

 عادية أو مشبوهة. 

 االحتفاظ بالسجالت مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات املختصة عند الطلب  .3

 

 املادة السادسة: التبليغ 

الجهات   .1 إلى  األموال  بغسيل  عالقة  لها  أن  يشتبه  معاملة  كل  عل  بالتبليغ  املؤسسة  تلتزم 

 املعلومات واملستندات واألدلة كافية بها. املختصة بالدولة؛ على أن تكون 

 تحري السرية التامة وعدم أفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره. .2

 
 

 

 اعتماد رئيس مجلس األمناء 

 د. زياد بن عثمان الحقيل


