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سياسات وإجراءات مكافحة تمويل اإلرهاب وغسلل امملوا  

وفهم المخاطر لتمويل اإلرهاب هي أحد الركائز امساسية 

التي اتخلتتها الممييلة فلي مملا  الر األلة امم يلة 

وللتياون مع المهات المختصة لمكافحتها والتبليغ عل  

المتورطي  فيها وفًقا ل ظام مكافحة اإلرهلاب وتمويلل  

وتللاري  21/الصللا ر ألموجللم المرسللوم الملكللي ر للم م

ه في مما  الر األة الماليلة وفقلًا ل ظلام 12/02/1439

مكافحة غسل امموا  الصا ر ألموجم المرسوم المكي ر لم 

ه وللوائ  التيلدي ت ال حقلة 05/02/1439وتاري  20/م

.ليتوافق مع هتا السياسية

مقدمة: أولً 

.تطبق هته السياسة على جميع الياملي  في المميية

مما  التطبيق: ثانياً 



:ال ظام

نظام مكافحة غسل امموا  أو نظام مكافحة اإلرهاب 

.وتمويل 

:امموا 

هي امصو  أو الموار  ال تصا ية أو الممتلكات أيًا 

كانت  يمتها أو نوعها أو طريقة امت كها؛ سواء 

أكانت ما ية أم غير عا ية، أو م قولة أم غير 

م قولة، أو ملموسة أم غير ملموسة، والوثائق 

والصكوك والمست دات والحوالت وخطاألات العتما  

أيًا كان شكلها، سواء أكانت  اخل المملكة أم 

خارجها، ويشمل ذلك ال ظم اإللكترونية أو الر مية 

والئتمانيات المصرفية التي تد  على ملكيٍة أو 

مصلحة فيها، وكتلك جميع أنواع اموراق التمارية 

والمالية أو أية أرألاح أو مداخيل أخرى ت تج م  

.هته امموا 

:المريمة امصلية

كل فيل يرتكم  اخل المملكة ييد جريمة ييا م 

عليها الشرع وامنظمة في المملكة، وكل فيل يرتكم 

خارج المملكة ييد جريمة وفقًا لقواني  الدولة 

.التي ارتكم فيها

:المتحص ت

 اخل المملكة أو –امموا  ال اشئة أو المتحصلة 

خارجها ألشكل مباشر أو غير مباشر م  ارتكاب جريمة 

أصلية، ألما في ذلك امموا  التي حولت أو ألدلت 

.كليًا أو جزيئيًا إلى أموا  مماثلة

:المميية

جميية حياة الخيرية، وهي م ظمة غير ها فة للرأل  

وي طبق عليها ما ور  م  أنظمة و واني  متيلقة 

المصطلحات ذات : ثالثاً 

:الي  ة



:غسل امموا 

ارتكاب أي فيل أو الشروع في  ألقصد إخفاء أو 

تموي  أصل حقيقة أي أموا  مكتسبة مخالفة للشرع 

.أو ال ظام، وجيلها تبدو مشروعة المصدر

:الر األيةالمهة 

المهة المسؤولة ع  التحقق م  اللتزامات المالية 

للمؤسسات وامعما  والمه  غير المالية المحد ة 

والم ظمات غير الها فة إلى الرأل ، وفق المتطلبات 

الم صوص عليها في ال ظام وال ئحة أو أي  رارات 

.أو تيليمات ذات صلة

:وحدة التحريات المالية

وحدة التحريات المالية الم صوص عليها في نظام 

مكافحة غسل امموا ، الصا ر ألالمرسوم الملكي ر م 

.هل ولئحت  الت فيتية11/5/1633وتاري  31/م

:ام وات القاأللة للتداو  لحاملها

ام وات ال قدية التي تكون في شكل وثيقة لحامها 

كالشيكات والس دات، وأوامر الدفع؛ التي إما 

لحاملها أو مظَهرة ل  أو صا رة لمستفيد صوري أو 

أي شكل آخر ي تقل مي  النتفاع ألممر  تسليم ، 

وام وات غير المكتملة التي تكون مو ية وُحتف م ها 

.المستفيداسم 



:اإلرهاب

سواًء أكان في المملكة أو -أي شخص ذي صفة طبييية

يرتكم جريمة م  المرائم الم صوص عليها في -خارجها

نظام مكافحة اإلرهاب وتمويل  أو يشرع أو يشترك أو 

يخطط أو يساهم في ارتكاألها، ألأي وسيلة مباشرة أو 

.غير مباشرة

:تمويل اإلرهاب

تمويل اليمليات اإلرهاألية واإلرهاأليي  والم ظمات 

.اإلرهاألية

:الب غ

إأل غ الشخص المرخَّص ل  وحدَة التحريات المالية ع  

أي عملية مشتب  فيها، ألما يشمل إرسا  تقرير 

.ع ها

:ممموعة اليمل المالي

ممموعة اليمل المالي الخاصة ألمكافحة غسل امموا  

(.FATF)وتمويل اإلرهاب 

:الحمز التحفظي

الحمز المؤ ت على نقل امموا  والمتحص ت وتحويلها 

أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع 

اليد عليها أو حمرها ألصورة مؤ تة، است ا ا إلى 

.أمر صا ر ع  محكمة أو سلطة مختصة ألتلك



كل م   لام أللأي مل  امفيلا  ا تيلة مرتك بلا ييد 

:لمريمة غسل امموا 

تحويل أموا  أو نقلهلا إللى الممييلة تحلت مسلمى 

التبرع أو أي مسمى آخر، مجل مساعدة أي شخص متورط 

في ارتكاب المريمة امصلية التي تحصلت م هلا تللك 

امموا  لإلف ت م  عقوألة ارتكاألها، مع علم  ألأنهلا 

م  متحص ت جريمة مجل إخفاء المصدر غيلر المشلروع 

.لتلك امموا  أو تمويه 

إخفللاء أو تمويلل  طبييللة أمواللل  أو مصللدرها أو 

حركتها أو ملكيتها أو مكانهلا عل  طريلق التبلرع 

.ألها، مع علم  ألأنها م  متحص ت جريمة

التحقق م  القصد أو اليلم أو الغلر  فلي ارتكلاب 

جريمة غسلل امملوا  مل  خل   الظلروف والم ألسلات 

.الموضوعية والوا يية للقضية

مؤشرات : راألياً 

امموا عملية غسيل 



عدم . اللتزام لمتطلبلات مكافحلة غسلل امملوا  أو 1

جرائم تمويل اإلرهلاب، وخاصلًة المتيلقلة ألهويتل  

.ونوع عمل 

رفض اليميل تقديم أليانلات ع ل  أو توضلي  مصلدر . 2

أموال  وأصول  امخرى

رغبة اليميل في المشاركة في صفقات غير واضحة م  . 3

حيللغ غرضللها القللانوني أو ال تصللا ي أو عللدم 

.انسمامها مع استراتيمية الستثمار الميل ة

محاولة اليميلل تزويلد الممييلة ألميلوملات غيلر . 4

.أو مصدر أموال /صحيحة أو مضللة تتيلق ألهويت  و

علم المميية ألتورط اليميل في أنشطة غسيل أملوا  . 5

أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات ج ائية أو 

.ت ظيمية

إألللداء اليميللل عللدم الهتمللام ألالمخللاطر أو أي . 6

.مصاريف أخرى

اشتباه المميية في أن اليميل وكيل لليمل نياأللة . 7

.ع  موكل ممهو 

صيوألة تقديم اليميل وصفًا لطبييلة عملل  أو علدم . 8

.ميرفت  ألأنشطت  ألشكل عام

9 يام اليميل ألالستثمار طويل امجل يتبي  أليد مدة .

وجيزة طلبلًا لتصلفية الوضلع السلتثماري وتحويلل 

.اليائد م  الحساب

وجو  اخت ف كبير ألي  أنشطة اليميلل والممارسلات . 01

.اليا ية

طلم اليميل م  المميية تحويل امملوا  المسلتحقة . 11

ل  لطرف آخر ومحاولة علدم تزويلد الممييلة أللأي 

.ميلومات ع  المهة المحو  إليها

محاولة اليميل تغير اليقد أو إلغاءه أليد تبليغ  . 21

ألمتطلبات تد يق الميلوملات أو حفلا السلم ت مل  

.المميية

طلم اليميل إنهاء إجراءات عقد يستخدم فيل  أ لل . 31

. در ممك  م  المست دات

مؤثرات الشتباه : خامساً 

امموا أليملية غسيل 



تحديد . وفهم وتقييم مخاطر غسل امملوا  وتمويلل اإلرهلاب 1

.اللي تتير  لها المميية

على المميية تسميل جميع الميلومات المتيلقة ألالميام ت . 2

الماليللة والحتفللال ألالسللم ت ألالمسللت دات والوثللائق 

.والبيانات

على المميية تطبيق تداألير الي ايلة الواجبلة المشلد ة . 3

المت اسبة مع المخاطر التي  لد ت شلأ مل  ع  لات عملل 

وميام ت مع شخص أو جهة حد تها اللم ة الدائمة لمكافحة 

.غسل امموا  ألأنها جهة عالية المخاطرة ألها

على المميية الحتفال ألمميع السم ت والمست دات والوثائق . 4

والبيانات لمميع التيام ت المالية، وذلك لمدة ل تقل ع  

.عشر س وات م  تاري  انتهاء اليملية

يمم أن تكون السم ت والمست دات والوثائق التلي تحلتفا . 5

ألها المميية كافيلة للسلماح ألتحليلل البيانلات وتتبلع 

التيام ت المالية، ويمم الحتفلال ألهلا لتكلون متاحلة، 

.وتوفَّر للسلطات المختصة ع د الطلم ألصورة عاجلة

ل يحللق للممييللة التسللويق لصللال  مشللروع إل أليللد أخللت . 6

الموافقات ال زملة للتلك، وفقلا لمنظملة المرعيلة مل  

.الدولة

يحق للمميية التأكد مل  السل مة القانونيلة لإليلرا ات . 7

وللواهم والموهوب، وذلك لحماية للمميية مل  أي مخلاطر 

.محتملة

يحق للمميية رفض الم حة أو الهبة في حا  وجو  أي عوامل . 8

.م  شأنها اإلضرار ألالمميية

السيي في إيما  عمليات رألط الكترونلي ملع المهلات ذات . 9

الي  ة للمساهمة في التأكد م  هوية امشلخاص والمبلالغ 

.المشتب  ألها

اتخاذ  رارات مبررة في شأن الحد م  مخاطر غسل امملوا  . 01

.وتمويل اإلرهاب الخاصة ألالم تمات والخدمات

رفع كفاءة الق وات المستخدمة للمكافحلة وتحسلي  جلو ة . 11

.التيرف على اليم ء وإجراءات الي اية الواجبة

توفير ام وات ال زمة التي تساعد على رفع جو ة وفاعلية . 21

.امعما  في المميية

إ امة ألرامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى الياملي  في . 31

.المميية لمكافحة غسل امموا  وجرائم تمويل اإلرهاب

العتما  على الق وات المالية غير ال قدية والستفا ة م  . 41

.مميزاتها للتقليل م  استخدام ال قد في المصروفات

التداألير : سا ساً 

الو ائية



على . المميية ممثلة في اإل ارات ذات الي  ة إعدا  1

السياسة الخاصة ألمرا بة غسيل امموا  وتحلديثها، 

ونشرها، وتثقيف الياملي  ألها، وأن توافق عليهلا 

اإل ارة اليليللا، وأن تراجيهللا وتطورهللا ألشللكل 

.مستمر

إذا اشتبهت المميية أو إذا توافرت لديها أسلباب . 2

ميقولة ل شتباه فلي أن امملوا  أو أليضلها تمثلل 

متحص ت جريمة أو ذات ارتبلاط أو ع  لة أليمليلات 

غسل امموا  أو هبة هلته امملوا  للممييلة غرضل  

التموي  ألأنها متحصللة مل  غسليل أملوا ؛ فيللى 

المميية أن تلتزم ألإأل غ اإل ارة اليامة التحريات 

المالية فورًا وألشكل مباشر، وتزو ها ألتقرير مفصل 

يتضللم  جميللع البيانللات والميلومللات المتللوافرة 

.لديها ع  تلك اليملية وامطراف ذات الصلة

الستماألة لكل ما تطلب  اإل ارة اليامة للتحريلات . 3

.المالية م  ميلومات إضافية

يحظر على المميية وأي م  مديريها أو أعضاء مملس . 4

أم ائهللا أو أعضللاء إ اراتهللا الت فيتيللة أو 

أو الياملي  فيها، ت بي  اليميل أو أي اإلشرافية

شخص آخر ألأن تقريًرا ألموجلم ال ظلام أو ميلوملات 

متيلقة ألتلك  د  دمت أو سلوف تقلدم إللى اإل ارة 

اليامة للتحريات المالية أو أن تحقيًقلا ج ائًيلا 

جار أو د أجري، ول يشمل ذلك عمليلات اإلفصلاح أو 

التصللا  ألللي  المللديري  واليللاملي  أو عمليللات 

.التصا  مع المحامي  أو السلطات المختصة

ل يترتم على المميية وأي م  أعضاء مملس امم لاء . 5

أو اللم للة الت فيتيللة أو اإل ارة الت فيتيللة أو 

الياملي  فيها أي مسؤوليًة تماه التبليغ ع   ع د 

إأل غ اإل ارة اليامة للتحريات المالية أو تقلديم 

.ميلومات لها ألحس  نية

على كل موظف ييمل فلي الممييلة اللتلزام ألسلرية . 6

الميلومللات التللي يطلللع عليهللا ضللم  نطللاق أ اء 

.واجبات  حتى أليد انتهاء مسؤوليات 

السياسات : ساألياً 

:وتطبيقها



المميية ممثلة في اإل ارات ذات الي  ة القيام على 

:ألا تي

مرا بة الميام ت والوثائق والبيانلات وفحصلها . 1

ألشكل مستمر لضمان توافقها ملع ملا للديها مل  

ميلومات ع  الواهم وأنشطت  التمارية والمخاطر 

.التي يمثلها، وع  مصا ر أموال  ع د الحاجة

تد يق وفحص جميع الميام ت ألشلكٍل علام وأللامخص . 2

تلك التي تكون ميقدة وكبيرة ألشلكل غيلر علا ي 

وكتلك أي نمط غير اعتيلا ي للميلام ت التلي ل 

.يكون غر  الهبة فيها واضحا

تشديد إجراءات الي اية الواجبة و رجة وطبييلة . 3

مرا بة ع  ة اليمل في الحالت التي تكون فيهلا 

مخاطر احتما  و وع غسل امموا  مرتفيلة، وذللك 

لتحديد ما إذا كانت المياملة تبدو غير عا يلة 

.أو مشبوهة

الحتفال ألسم ت الفحص مدة عشر س وات، وإتاحتها . 4

للسلطات المختصة ع د الطلم

اليمليات : ثام اً 

واإلجراءات



الممييللة لإلجللراءات التللي تتخللتها المهللات تخضللع 

:الر األية في الدولة م ائها لمهماتها وم ها

جمع الميلومات والبيانلات مل  الممييلة وتطبيلق . 1

اإلجراءات اإلشرا ية الم اسبة، ألما في ذلك إجلراء 

.عمليات الفحص الميداني والمكتبي

إلزام المميية ألتوفير أي ميلوملة تراهلا المهلة . 2

الر األية م ئمة للقيام ألوظيفة ما والحصلو  عللى 

نس  للمست دات والملفات أيا كانت طريقة تخزي ها 

.وأي ما كانت مخزنة

إجراء تقييم مخاطر احتما  و وع غسيل امموا  فلي . 3

.المهات التي تملك المميية ص حية الر األة عليها

إصدار تيليمات أو  واعد أو إرشا ات أو أي أ وات . 4

.أخرى للمميية؛ ت فيتًا محكام ال ظام

التحقق م  أن المميية تيتمد التلداألير المقلررة . 5

.وفقا محكام ال ظام

وضع إجراءات ال زاهة والم ءمة وتطبيقها على كلل . 6

م  يسليى إللى المشلاركة فلي إ ارة الممييلة أو 

.اإلشراف عليها أو اليمل أو التطوع فيها

الحتفللال ألإحصللاءات علل  التللداألير المتخللتة . 7

.واليقوألات المفروضة

الر األة: تاسياً 



تلتزم . المميية ألالتبليغ عل كل مياملة يشلتب  أن 1

لها ع  ة ألغسليل امملوا  إللى المهلات المختصلة 

ألالدولة؛ عللى أن تكلون الميلوملات والمسلت دات 

.وام لة كافية ألها

ل يموز التكتم ألأي حالة اشلتباه أو التلأخر فلي . 2

التبليللغ ع هللا، ألللل يمللم اإلأللل غ علل  اليمليللات 

المشتب  فيها وفقًا ل لتزامات الم صوص عليها فلي 

.مكافحة اإلرهاب وغسل امموا  ولئحت  الت فيتية

يتوجم على الموظف المفو  تبليغ المهات المختصلة . 3

.فورًا ع  أي عملية مشبوهة

يمم على الموظف المفلو  التبليلغ عل  اليمليلات . 4

.المشتب  فيها ألغض ال ظر ع  تيلقها ألأمور أخرى

تحري السرية التامة وعلدم أفشلاء أملر التبليلغ . 5

.للمشتب  أل  أو غيره

التبليغ: عاشراً 

المميية ليست جهة مخولة ألإيقلاع اليقوأللات عللى . 1

المتهمي  أو المداني ، ألل ترفع ألهم إلى المهلات 

المختصة وللمهات المختصة أن تتخلت اإلجلراءات أو 

.التي ت ص عليها امنظمةالمزاءات

يخضع أي موظف يخل ألالشتراطات وتيليملات مكافحلة . 2

اإلرهاب وغسل امموا  إلى اليقوألات الم صوص عليها 

.م   بل الدولة  ون أ نى مسؤولية على المميية

:  الحا ي عشر

اليقوألات



( الثلاني)اعتمد مملس إ ارة المميية في الجتملاع 

هلل 1441/3/2هته السياسة في ( الراألية)في  ورت  

.

وتحل هته السياسة محل جميع سياسات تيار  المصال  

.للممييات الموضوعة ساألقاً 

تم االعتماد باالطالع أعضاء مجلس إدارة جمعية حياة

المراجع


