
 

 

 

 

 

 

 

موال أسل الغسياسات و إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب و 

 و فهم المخاطر لتمويل الإرهاب 

 لمؤسسة نماء الراجحي الإنسانية

  581مؤسسة أهلية مسجلة برقم 

 0202بر اكتو/  الثانيالإصدار 

 2121/ 51/51( وتاريخ  25رقم )  الأمناءتم الاعتماد بقرار مجلس 
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 التعريف  -1

لضوابط و اإلجراءات اليت متنع لهذه الوثيقة )سياسات و إجراءات مكافحة متويل اإلرهاب و غسل األموال وفهم املخاطر( خاضعة 
. وهي تها و التبليغ من املتورطني فيهاللتعاون مع اجلهات املختصة ملكافح موال  ي طاا  ملل املسسسة و سسع ممارسة غسل األ

لكي رقم املرسوم إحدى الركائز األساسية اليت اختذهتا املسسسة  ي جمال الرقابة املالية وفقًا لنظام مكافحة غسل األموال الصادر باامل
 و التعديالت الالحقة له. هـ 9341/0/5( وساريخ 02)م/

 

 التطبيقمجال  -0

 املتاومني  ي املسسسة.و  واملتعاوطني العاملنيو  األمناءأمضاء جملس و  املسسسةُسابق هذه السياسة مل  

 المصطلحات ذات العلاقة -3

 . طظام مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب النظام :

و املوارد االقتصادية أو امللتلكات أيا كاطت قيلتها أو طومها أو طريقة امتالكها سواء كاطت مادية أم غري مادية األصول أالأموال : 
و الوثائق و الصكوك و املستندات و خاابات  االمتلاد أيا كان شكلها ، سواء  –منقولة أن غري منقولة مللوسة أم غري مللوسة 

ذلك النظم اإللكرتوطية أو الرقلية و االئتلاطات املصرفية اليت سدل مل  ملكية او مصلحة  أكاطت داخل املللكة ام خارجها و يشلل
 فيها وكذلك مجيع أطواع األورا  التجارية و املالية أو أية أرباح أو مداخيل أخرى سنتج من هذه األموال .

الشرع و األطظلة  ي املللكة وكل فعل يرسكب خارج : كل فعل يرسكب داخل املللكة يعد جرمية معاقبة مليها وفق اجلرمية الأصلية 
 املللكة يعد جرمية وفقا لقواطني الدولة اليت ارسكب فيها .

داخل املللكة أو خارجها بشكل مباشر أو غري مباشر من ارسكاب جرمية أصلية ، مبا  –األموال الناشئة أو املتحصلة  املتحصالت :
 أو جزئياً إىل أموال مماثلة .  ي ذلك األموال اليت حولت أو بدلت كلياً 

 هي منظلة غري هادفة للربح.و مسسسة مناء الراجحي اإلطساطية  : املؤسسة 
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: ارسكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو متويه أصل حقيقة أي أموال مكتسبة خالفة للشرع أو النظام  غسل األموال
 وجعلها سبدو مشرومة املصدر .

هة املسسولة من التحقق من االلتزامات املالية لللسسسات و األملال و املهن غري املالية احملددة و املنظلات غري : اجل الجهة الرقابية
 الربح ، وفق املتالبات املنصوص مليها  ي النظام و الالئحة أو أي قرارات أو سعليلات ذات صلة . إىلاهلادفة 

لكي رقم املرسوم ملنصوص مليها  ي طظام مكافحة غسل االموال الصادر باامل:  وحدة التحريات املالية ا وحدة التحريات المالية
 .التنفيذية و الئحته هـ 9341/0/5( وساريخ 02)م/

: األدوات النقدية اليت سكون  ي شكل وثيقة حلاملها كالشيكات و سندات اإلذن و أوامر الدفع  األدوات القابلة للتداول لحاملها
اليت إما حلاملها أو مظهرة له أو صادرة ملستفيد صوري أو أي شكل آخر ينتقل معه االطتفاع مبجرد سسليله و االدوات غري املكتللة 

 اليت سكون موقعة و حذف منها اسم املستفيد .

 . اإلرهابية واملنظلات واإلرهابيني اإلرهابية العلليات : متويلإلرهابا تمويل

 . وارسال سقرير منها فيها مشتبه مللية أي من املالية التحريات وحدة الشخص املرخص له : ابالغالبالغ

 (FATF) اإلرهاب ومتويل األموال غسل مبكافحة اخلاصة املايل العلل : جملومة المالي العمل مجموعة

 مليها اليد وضع أو حتريكها او فيها التصرف أو سبديلها أو وحتويلها واملتحصالت األموال طقل مل  املسقت : احلجزالتحفظي الحجز
 .بذلك خمتصة سلاة أو حمكلة من صادر مرأ إىل استنادا مسقتة بصورة حجرها أو

 الأموال غسل أنشطة -4

 : اآلسية األفعال من يبأ قام من كل أموال غسل جرمية مرسكبا عديُ 

  ألجل ،جرمية متحصالت من بأهنا ملله مع آخر مسل  أي أو التربع املسسسة حتت مسل  إىل طقلها أو أموال حتويل 
 اليت األصلية اجلرمية ارسكاب  ي متورط شخص أي مسامدة ألجل أو ،متويهه أو األموال لتلك املشروع غري املصدر إخفاء

 ارسكاهبا. مقوبة من لإلفالت األموال سلك منها حتصلت
  من بأهنا ملله مع هبا، التربع طريق من مكاهنا أو ملكيتها أو حركتها أو مصدرها أو أمواله طبيعة متويه أو إخفاء 

 .جرمية متحصالت

5 
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 الوقائية التدابير -5

 اإلرهاب: ليات التالية للحد من إمكاطية حصول جرائم متعلقة بغسل األموال ومتويلسقوم املسسسة بالعل

 .املسسسة هلا ستعرض اليت اإلرهاب ومتويل األموال غسل حتديد وفهم و سقيم خماطر .9
مشر  من سقل ال ملدة والبياطات والوثائق واملستندات بالسجالت االحتفاظ املتعلقة باملعامالت املالية و املعلومات مجيع سسجيل .0

 العللية.  اطتهاء ساريخ من نيسن
 جهة شخص أو مع ومعامالت ملل مالقات سنشأ من قد اليت املخاطر مع املتناسبة املشددة الواجبة العناية سدابري سابيق .4

 املخاطر. جهة مالية بأهنا األموال غسل ملكافحة الدائلة اللجنة حددهتا
 املالية، التعامالت وستبع البياطات بتحليل للسلاح كافية املسسسة  هبا حتتفظ اليت والوثائق واملستندات السجالت سكون أن جيب .3

 املختصة مند الالب بصورة ماجلة. للسلاات وسوفر متاحة لتكون هبا االحتفاظ وجيب
 الدولة. من املرمية لالطظلة وفقا لذلك الالزمة املوافقات إال بعد أخذ ملشروع التسويق لللسسسة حيق ال .5
 وذلك حللاية لللسسسة  من أي خماطر حمتللة. به املتربع واملبلغ لللتربع القاطوطية من السالمة التأكد لللسسسة حيق .6
 باملسسسة . اإلضرار شأهنا من موامل أي وجود حال  ي التربع او املنحة رفض لللسسسة حيق .7
 .املكافحة جمال  ي املسسسة   ي األملال طومية مع يتالءم مبا العاملني كفاءة والتدريب ورفع القدرات سعزيز .8
 اإلرهاب. قائلة ضلن همؤ أمسا املدرجة األشخاص مع التعامل مدم .1

 تطبيق السياسات  - 6

 أي فيها العاملني أو اإلشرافية أو التنفيذية إدارهتا أمضاء أو إداراهتا جمالس أمضاء أو مديريها من وأي املسسسة، مل  يرتسب ال .9
 طية. حبسن هلا معلومات سقدمي أو املالية للتحريات العامة من شبهة لإلدارة التبليغ جتاه مسسولية

 .إضافية معلومات من املالية للتحريات العامة اإلدارة سالبه ما لكل مل  املسسسة ومنسوبيها االستجابة .0
بعد  ىتمل  كل موظف يعلل  ي املسسسة أو متاوع هبا االلتزام بسرية املعلومات اليت يالع مليها ضلن طاا  أداء واجباسه ح .4

 اطتهاء مسسولياسه . 
 العاملني وسثقيف وطشرها األموال، غسل مبراقبة اخلاصة السياسة بتحديث بإدارة اخلدمات املساطدة ممثلةسقوم املسسسة  .3

 مستلر. بشكل وسعززها سراجعها وأن هبا، واملتاومني
 مرسفعة. األموال غسل وقوع احتلال خماطر فيها سكون اليت احلاالت  ي الواجبة العناية إجراءات املسسسة سشديد يتوجب مل  .5

 



      

  0202 اكتوبر  الثانيالإصدار  

     الاموال غسلسياسات مكافحة تمويل الإرهاب و 

                                                       

5 

 

 التعاون مع الجهات الرقابية -7

 ومنها: ملهلاهتا ألدائها الدولة  ي الرقابية اجلهات ستخذها اليت املسسسة لإلجراءات ختضع

 امليداين الفحص ملليات إجراء ذلك  ي مبا املناسبة، اإلشرافية اإلجراءات املسسسة وسابيق من والبياطات املعلومات مجع .9
 واملكتيب.

 وأينلا ختزينها طريقة كاطت أيا وامللفات لللستندات طسخ مل  و احلصول مالئلة الرقابية اجلهة سراها معلومة املسسسة أي سوفري .0
 خمزطة. كاطت

 النظام. ألحكام سنفيذا: لللسسسة أخرى أدوات أي أو إرشادات أو قوامد أو سعليلات إصدار .4
 النظام. ألحكام وفقاً  املقررة التدابري املسسسة سعتلد أن من التحقق .3
 .فيها التاوع أو العلل أو مليها اإلشراف املسسسة أو إدارة  ي املشاركة إىل يسع  من كل مل  وسابيقها النزاهة إجراءات وضع .5

 التبليغ  -8

 املعلومات سكون أن مل  بالدولة املختصة اجلهات إىل األموال بغسل مالقة هلا أن يشتبه معاملة كل مل املسسسة بالتبليغ سلتزم 
 هبا. كافية واألدلة واملستندات

 مليها. املنصوص لاللتزامات وفقا فيها املشتبه العلليات من التبليغ  ي التأخر أو اشتباه حالة من أي التكتم جيوز ال 
 أخرى. بأمور سعلقها من النظر بغض فيها املشتبه العلليات من التبليغ املختص املوظف مل  جيب 
 غريه أو به لللشتبه التبليغ أمر أفشاء ومدم التامة السرية تحريسلتزم املسسسة ب. 

 العقوبات -9

 أن املختصة وللجهات املختصة اجلهات إىل هبم سرفع بل املداطني، أو املتهلني مل  العقوبات بإيقاع خمولة جهة املسسسة ليست 
 النظام. مليها ينص اليت اجلزاءات أو اإلجراءات ستخذ

 الدولة قبل من مليها املنصوص العقوبات إىل األموال وغسل اإلرهاب مكافحة وسعليلات باالشرتاطات خيل موظف أي خيضع 
 املسسسة. مل  مسسولية دىنأ دون
 

 

 
 الرقم 

 هـ14التاريخ :   /   /   

 المرفقات :

 

 م 20الموافق:    /    /   
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 (1ملحق )

 تعهد و إقرار

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

جراءات س ياسات  وبناء ،مناء الراحجي ال نسانية مبؤسسة  اخلاصة اخملاطر وفهم الأموال وغسل ال رهاب متويل ماكحفة وا 

 موقعي عن النظر ضغبملؤسسة اب عالقيت أأو معيل أأثناء ةالس ياس هذه بتطبيق وأأتعهد فهيا مبا موأألت  وأأقر أأوافق عليه

دارة جملس عضو كنت سواء فهيا  .تنفيذها عىل يساعد ما لك مالت  وأأن ،املؤسسة يف متطوع أأو موظف أأو ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الاسم

  التوقيع

  المنصب

  التاريخ 
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 )سري(

 بلاغ عن عملية مشبوهة 

   معلومات عن جهة البلاغ -القسم أ

  نوع القطاع

  اسم الجهة 

المركز 

 الرئيسي 

  المدينة  

  المدينة   اسم الفرع

  رقم الجوال 
 

 معلومات عن المبلِغ  -

  الاسم

  رقم الهاتف

  رقم الجوال

 مضمون البلاغ : معلومات عن العملية –القسم ب 

 السنة :  الشهر: اليوم: تاريخ تنفيذ العملية 

  نوع العملية 

  مقدار المبلغ رقما

  مقدار المبلغ كتابة 

  نوع العملية 

 معلومات عن المؤمن له )المستفيد/المشتبه به( 

  الاسم

  رقم الهوية 

  الجنسية 
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 معلومات عن منفذ العملية )إذا كان مختلفا عن المشتبه به(

  الاسم

  رقم الهوية

  الجنسية

  

 المستندات المؤيدة 

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

  .أأي مستند متعلق بعملية ادلفع 

 .بطاقة هوية املشتبه به 

 

يل وحدة التحرايت املالية عىل العنوان التايل  رساهل ا  بالغ عن معلية مالية مش بوهة جيب تعبئة هذه المنوذج و ا   لال 

 طريق املكل فهد جنوب مبين وزارة ادلاخلية –الرايض 

 014127616 – 014127615فاكس 

بالغ هاتفيًا عىل مدار الساعة الرمق اجملاين :  8001222224لال 

 

 

 


