
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غسل الأموال  مخاطر وفهم سياسة تحديد 

 وتمويله والتقييم والتوثيق جرائم الإرهابو

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  جرائم اإلرهابغسل األموال ومخاطر وفهم سياسة تحديد 

 وتمويله والتقييم والتوثيق 

  

 متهيد:  
 اختذهت  اليت والتقييم والتوثيق إحدى الرك ئز األسيييييي سييييييي حتديد وفهم خم طر جرائم اإلره ب ومتويله  سييييييي سيييييي  تعد

( 20رقم )م/  امللكي ابملرسييوم الصيي  ر السييعو   األموال غسيي  مك فح  لنظ م وفق    الرق ب  امل لي  يف جم ل اجلمعي 
 السي س .  هذه  مع لتتوافق الالحق  هي( والئحته التنفيذي  ومجيع التعديالت1439/ 02/ 05يف اتريخ )

 
 النط ق : 

 اجلمعي .  يف تع قدي  وتطوعي  عالق ت هلم ومن الع ملني ك ف  على الع م  املسؤولي ت السي س  هذه  حتد 
 

 : سي س  التدابري املشد ة على العمالء
 : تشم  تدابري العن ي  الواجب  املشد ة جت ه العمالء واليت ينبغي اخت ذه  كحد أ ىن وفق م  يلي

املنصييييييياأل حلم األديييييييولأل وحتدي  بي  ت اهلوي  : احلصيييييييول على معلوم ت إنييييييي في  عن العمي  م   .1
 . ومعلوم ت امللكي  للشرك ت بشك   ور 

 . فهم الغرض من عالق  العم  وطبيعته  واحلصول على معلوم ت إن في  بشأن ذلك  .2
 . احلصول على معلوم ت عن مصدر األموال أو ال روة للعمي  .3
وذليك بزد ة عيد  مرات التيدقيق يف العمليي ت اليت يتم إجرا هي     بشييييييييييييأن عالقي ت العمي تعزيز الرقي بي  .4

خالل مدة قي م عالق  العم  لضيم ن اتسي ق العملي ت اليت يتم إجرا ه  مع م  تعرفه املنشيأة عن العمي  
 . ونش طه و رج  املخ طر

 
 
 



 

 
 
 
 

 : سي س  اإلبالغ عن اشتب ه ح ل  غس  األموال
 . تقرير ابلعملي  املشتبه هب  لوحدة التحردت امل لي  بشك  مب شرإرس ل  .1
توفري مجيع مي  يتعلق ابلعمليي  املبلع عنهي  من مسيييييييييييتنيدات وبيي  ت وافيي  عن العمليي  ذات العالقي  وفقي     .2

 : لنموذج اإلبالغ املعتمد من قب  الوحدةأل على أن يشتم  البالغ كحد أ ىن على املعلوم ت اآلتي 
 . هواتفهم وأرق م عن وينهم عن ومعلوم ت بتع مالهتم املشتبه األشخ ص أمس ء ▪
 . بي ن ابلعملي  املشتبه هب  وأطرافه  وظروف االكتش ف وح لته  الراهن  ▪
 . حتديد املبلع حم  العملي  املشتبه هب  ▪
 . أسب ب و واعي االشتب ه اليت استند إليه  املوظف املسئول عن اإلبالغ ▪

 . االشتب ه  أو ابلتبليع عنه املبلع العمي  حتذير أو إخط ر عدم املنشأة  لىع جيا التبليع ح ل  يف .3
تقدم مؤسس ت األعم ل واملهن غري امل لي  احملد ة تق ريره  عن البالغ ت عند طلبه  من وحدة التحردت   .4

 : امل لي  وذلك خالل عشرة أدم من اتريخ الطلا وميكن أن يشتم  الطلا على م  يلي
 . عنه املبلع الطرف عن معلوم ت ▪
 . بي ن ابملع مالت التل ري  أو امل لي  للمبلع عنه أو األطراف ذات الصل  ▪
 . املستندات تقدمي املربرات واملؤشرات الدال  على الشك تتضمن  ▪

جيا تسييييييييلي  نت ئق التحقيق كت بت   واالحتف مل ابلسييييييييل  ملدة عشيييييييير سيييييييينوات مع أاتحته عند الطلا   .5
 للله ت املختص . 

ي  مب لع نقدي  أبدا  حبي  جيا اسيييتيف ئه  بوجا أ  من املع مالت البنكي  م   )الشييييك ت عدم قبول آ .6
 التحوي  املب شر ......اخل(.  –نق ط البيع  –

 
) جتنا تنبيه العمي  أو أ  شخص آخر بعلوم ت   إجراءات إ ارة املخ طر املتعلق  بغس  األموال ومتوي  اإلره ب

 : متعلق  بذلك (
احملتم   من أو    ح لي  أنه أو ك ن أن سييييبق احلقيقي  واملسييييتفيد  اجلديد أو احل يل العمي  ك ن إذا  م   حتديد .1

 . أن يكون يف املستقب  شخص  سي سي   مم ال  للمخ طر
 



 

 
 
 
 
 

نيييييييييرورة اخت ذ التدابري املن سيييييييييب  لتحديد مصيييييييييدر ثروة أموال العمالء واملسيييييييييتفيدين احلقيقيني احملد ين  .2
 . سي سيني مم لي للمخ طركأشخ ص 

جتنا التصييرف الذ  من شييأنه حتذير العمالء بشييك  مب شيير أو غري مب شيير عن أ  اشييتب ه يتب  ر بشييأن  .3
 : العملي ت اليت يقوم هب  العمي  وعلى مؤسس ت األعم ل واملهن غري امل لي  التأكد مم  يلي

 . رفضه  وعدم هب  املشتبه للعملي ت الشكلي القبول ▪
ائ  للعمالء أو تقدمي النصيييييح  أو املشييييورة لتف    تطبيق التعليم ت بشييييأن جتنا عرض البد ▪

 . العملي ت اليت جيروهن 
احمل فظ  على سيييييييري  البالغ ت عن العمالء أو العملي ت املشيييييييتبه هب  واملعلوم ت املرتبط  هب    ▪

 . املرفوع  لوحدة التحردت امل لي 
العملي ت إىل إاثرة   طبيع  عن لالسيييييتفسييييي ر  اخل رجي  األطراف مع أو ابلعمالء  االتصييييي ل إجراء  يؤ   أال .4

 . الشكوك حوله
 . عدم إخط ر العمالء أبن مع مالهتم قيد املراجع  أو املراقب  وحنو ذلك .5
يتعني مراجع  السيييييييلالت املوجو ة بصيييييييف   وري أل ب  يتضيييييييمن اسيييييييتمرار حتدي  الواثئق أو البي  ت أو   .6

 املعلوم ت. 
ت العن ي  الواجب  فقط للعمي  اجلديدأل لكنه ميتد ليشيييييم  العمالء احل ليني علي ال يقتصييييير تطبيق إجراءا .7

 أس س املخ طر احلس س . 
يتعني إجراء مراجعيي  مرتني يف السييييييييييينيي  على األقيي أل وإعييدا  مييذكرة تشيييييييييييميي  تلخيص نتيي ئق للمراجعيي   .8

 واالحتف مل هب  بلف العمي . 
 ص أو الكي ن الذ  عرف ابلعمي . يتعني التحقق يف أ  احنراف خطري لقي س موثوقي  الشخ

 

 




