سياسة مكافحة تمويل إلارهاب وغسيل ألاموال
ا
أوًل :مِضمت:
سُاساث وإحغاءاث مٖاًدت جموٍل ؤلاعَاب وهسل ألاموا٘ وًهم املخاػغ لخموٍل ؤلاعَاب هي أخض الغٔائؼ ألاساسُت التي اجسظتها الجملُت في
مجا٘ الغُابت ألامىُت وللخلاون مم الجهاث املخخصت إلاٖاًدتها والخبلُى كً اإلاخوعػنن ًحها ا
وًِا لىـا مٖاًدت ؤلاعَاب وجموٍل الصاصع
ا
بموحب اإلاغسو اإلالٖي عُم  11/وجاعٍش  ٌ1441/21/11في مجا٘ الغُابت اإلاالُت وًِا لىـا مٖاًدت هسل ألاموا٘ الصاصع بموحب
اإلاغسو اإلاٖي عُم  12/وجاعٍش  ٌ1441/21/20ولوائذ الخلضًالث الالخِت لُخواًّ مم َظا السُاسُت.
ا
ثاهُا :مجا٘ الخؼبُّ:
جؼبّ َظٍ السُاست كلى حمُم اللاملنن في الجملُت.
ا
ثالثا :اإلاصؼلحاث طاث اللالُت:
 الىـا  :هـا مٖاًدت هسل ألاموا٘ أو هـا مٖاًدت ؤلاعَاب وجموٍل .
ا
 ألاموا٘ :هي ألاصو٘ أو اإلاواعص الاُخصاصًت أو اإلامخلٖاث أًا ٔاهذ ُُمتها أو هوكها أو ػغٍِت امخالٓها؛ سواء أٔاهذ ماصًت أ هنر كاصًت ،أو
ا
مىِولت أ هنر مىِولت ،أو ملموست أ هنر ملموست ،والوثائّ والصٖوْ واإلاسدىضاث والحوالاث وزؼاباث الاكخماص أًا ٔان شٖلها،
ملُٕت أو
سواء أٔاهذ صازل اإلاملٕت أ زاعحها ،وَشمل طلٗ الىـم ؤلالٕتروهُت أو الغُمُت والائخماهُاث اإلاصغًُت التي جض٘ كلى
ٍ
مصلحت ًحها ،وٓظلٗ حمُم أهواق ألاوعاَ الخجاعٍت واإلاالُت أو أًت أعباح أو مضازُل أزغى جيخج مً َظٍ ألاموا٘.
 الجغٍمت ألاصلُتٔ :ل ًلل ًغجٕب صازل اإلاملٕت ٌلض حغٍمت ٌلاُب كلحها الشغق وألاهـمت في اإلاملٕت ،ؤل ًلل ًغجٕب زاعج اإلاملٕت ٌلض
ا
حغٍمت وًِا لِواهنن الضولت التي اعجٕب ًحها.
 اإلاخدصالث :ألاموا٘ الىاشئت أو اإلاخدصلت – صازل اإلاملٕت أو زاعحها بشٖل مباشغ أو هنر مباشغ مً اعجٖاب حغٍمت أصلُت ،بما في
ا
ا
طلٗ ألاموا٘ التي خولذ أو بضلذ ٔلُا أو حؼٍئُا ئلى أموا٘ مماثلت.
 الجملُت :حملُت مسخوصق اإلاضًىت اإلاىوعة الخنري ،وهي مىـمت هنر َاصًت للغبذ وٍىؼبّ كلحها ما وعص مً أهـمت وُواهنن مخللِت
بمٖاًدت هسل ألاموا٘.
 هسل ألاموا٘ :اعجٖاب أي ًلل أو الشغوق ًُ بِصض ئزٌاء أو جموٍ أصل خُِِت أي أموا٘ مٕدسبت مسالٌت للشغق أو الىـا  ،وحللها
جبضو مشغوكت اإلاصضع.
 الجهت الغُابُت :الجهت اإلاسإولت كً الخدِّ مً الالتزاماث اإلاالُت للمإسساث وألاكما٘ واإلاهً هنر اإلاالُت املحضصة واإلاىـماث هنر
الهاصًت ئلى الغبذ ،وًّ اإلاخؼلباث اإلاىصوص كلحها في الىـا والالئدت أو أي ُغاعاث أو حللُماث طاث صلت.
 وخضة الخدغٍاث اإلاالُت :وخضة الخدغٍاث اإلاالُت اإلاىصوص كلحها في هـا مٖاًدت هسل ألاموا٘ ،الصاصع باإلاغسو اإلالٖي عُم 41/
وجاعٍش َ1344/0/11ـ وًلئدخ الخىٌُظًت.
 ألاصواث الِابلت للخضاو٘ لحاملها :ألاصواث الىِضًت التي جٖون في شٖل وثُِت لحامها ٔالشُٖاث والسىضاث ،وأوامغ الضًم؛ التي ئما
لحاملها أو َ
مـهغة ل أو صاصعة إلاسخٌُض صوعي أو أي شٖل آزغ ًيخِل مل الاهخٌاق بمجغص حسلُم  ،وألاصواث هنر اإلإخملت التي جٖون
موُلت ُ
وخظي مجها اسم اإلاسخٌُض.
 ؤلاعَاب :أي شخص طي صٌت ػبُلُت -ا
سواء أٔان في اإلاملٕت أو زاعحهاً -غجٕب حغٍمت مً الجغائم اإلاىصوص كلحها في هـا مٖاًدت
ؤلاعَاب وجموٍل أو ٌشغق أو ٌشترْ أو ًسؼؽ أو ٌساَم في اعجٖابها ،بأي وسُلت مباشغة أو هنر مباشغة.
 جموٍل ؤلاعَاب :جموٍل اللملُاث ؤلاعَابُت وؤلاعَابُنن واإلاىـماث ؤلاعَابُت.
َ
 البالن :ئبالن الصخص َّ
اإلاغزص ل وخضة الخدغٍاث اإلاالُت كً أي كملُت مشدب ًحها ،بما ٌشمل ئعسا٘ جِغٍغ كجها.
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 مجموكت اللمل اإلاالي :مجموكت اللمل اإلاالي الخاصت بمٖاًدت هسل ألاموا٘ وجموٍل ؤلاعَاب (.)FATF
 الحجؼ الخدٌـي :الحجؼ اإلاإُذ كلى هِل ألاموا٘ واإلاخدصالث وجدوٍلها أو جبضًلها أو الخصغي ًحها أو جدغٍٕها أو وطم الُض كلحها أو
حجغَا بصوعة مإُخت ،اسدىاصا ئلى أمغ صاصع كً مدٕمت أو سلؼت مسخصت بظلٗ.
ا
عابلا :مإشغاث كملُت هسُل ألاموا٘:
مغجٕبا لجغٍمت هسل ألاموا٘:
ٌلض ٔل مً ُا بأي مً ألاًلا٘ آلاجُت ِ
 جدوٍل أموا٘ أو هِلها ئلى الجملُت جدذ مسمى الخبرق أو أي مسمى آزغ ،ألحل مساكضة أي شخص مخوعغ في اعجٖاب الجغٍمت ألاصلُت
التي جدصلذ مجها جلٗ ألاموا٘ لإلًالث مً كِوبت اعجٖابها ،مم كلم بأنها مً مخدصالث حغٍمت ألحل ئزٌاء اإلاصضع هنر اإلاشغوق لخلٗ
ألاموا٘ أو جمويه .
ئزٌاء أو جموٍ ػبُلت أموال أو مصضعَا أو خغٓتها أو ملُٕتها أو مٖانها كً ػغٍّ الخبرق بها ،مم كلم بأنها مً مخدصالث حغٍمت.
 الخدِّ مً الِصض أو الللم أو الوغض في اعجٖاب حغٍمت هسل ألاموا٘ مً زال٘ الـغوي واإلاالبساث اإلاوطوكُت والواُلُت للِظُت.
ا
زامسا :مإثغاث الاشدباٍ بلملُت هسُل ألاموا٘:
ا
 كض الالتزا إلاخؼلباث مٖاًدت هسل ألاموا٘ أو حغائم جموٍل ؤلاعَاب ،وزاصت اإلاخللِت بهوٍخ وهوق كمل .
 عًع اللمُل جِضًم بُاهاث كى أو جوطُذ مصضع أموال وأصول ألازغى.
 عهبت اللمُل في اإلاشاعٓت في صٌِاث هنر واضحت مً خُث هغطها الِاهووي أو الاُخصاصي أو كض اوسجامها مم استراجُجُت الاسدثماع
اإلاللىت.
 مداولت اللمُل جؼوٍض الجملُت بمللوماث هنر صحُدت أو مظللت جخللّ بهوٍخ و/أو مصضع أموال .
 كلم الجملُت بخوعغ اللمُل في أوشؼت هسُل أموا٘ أو حغائم جموٍل ئعَاب ،أو أي مسالٌاث حىائُت أو جىـُمُت.
 ئبضاء اللمُل كض الاَخما باملخاػغ أو أي مصاعٍٍ أزغى.
 اشدباٍ الجملُت في أن اللمُل وُٓل لللمل هُابت كً مؤل مجهو٘.
ا
 صلوبت جِضًم اللمُل وصٌا لؼبُلت كمل أو كض ملغًخ بأوشؼخ بشٖل كا .
ا
ُُ ا اللمُل باًلسدثماع ػوٍل ألاحل ًدبل بلض مضة وحنزة ػلبا لخصٌُت الوطم الاسدثماعي وجدوٍل اللائض مً الحساب.
 وحوص ازخالي ٓبنر بنن أوشؼت اللمُل واإلاماعساث اللاصًت.
 ػلب اللمُل مً الجملُت جدوٍل ألاموا٘ اإلاسخدِت ل لؼغي آزغ ومداولت كض جؼوٍض الجملُت بأي مللوماث كً الجهت املحو٘ ئلحها.
 مداولت اللمُل حونر اللِض أو ئلواءٍ بلض جبلُو بمخؼلباث جضُُّ اإلاللوماث أو خٌف السجالث مً الجملُت.
 ػلب اللمُل ئنهاء ئحغاءاث كِض ٌسخسض ًُ أُل ُضع ممًٕ مً اإلاسدىضاث.
 كلم الجملُت أن ألاموا٘ أو اإلامخلٖاث ئًغاص مً مصاصع هنر مشغوكت.
 اهخماء اللمُل إلاىـمت هنر ملغوًت أو ملغوًت بيشاغ مدـوع.
 ؿهوع كالماث البظر والغًاَُت كلى اللمُل بشٖل مبالى ًُ وبما ًل ًىاسب مم وطل الاُخصاصي (زاصت ئطا ٔان بشٖل مٌاجئ).
ا
ساصسا :الخضابنر الوُائُت:
 جدضًض وًهم وجُُِم مساػغ هسل ألاموا٘ وجموٍل ؤلاعَاب اللي جخلغض لها الجملُت.
 كلى الجملُت حسجُل حمُم اإلاللوماث اإلاخللِت باإلالامالث اإلاالُت والاخخٌاؾ بالسجالث باإلاسدىضاث والوثائّ والبُاهاث.
 كلى الجملُت جؼبُّ جضابنر اللىاًت الواحبت اإلاشضصة اإلاخىاسبت مم املخاػغ التي ُض جيشأ مً كالُاث كمل وملامالث مم شخص أو
حهت خضصتها اللجىت الضائمت إلاٖاًدت هسل ألاموا٘ بأنها حهت كالُت املخاػغة بها.
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كلى الجملُت الاخخٌاؾ بجمُم السجالث واإلاسدىضاث والوثائّ والبُاهاث لجمُم الخلامالث اإلاالُت ،وطلٗ إلاضة ًل جِل كً كشغ سىواث
مً جاعٍش اهتهاء اللملُت.
ًجب أن جٖون السجالث واإلاسدىضاث والوثائّ التي جدخٌف بها الجملُت ٔاًُت للسماح بخدلُل البُاهاث وجدبم الخلامالث اإلاالُت ،وٍجب
َّ
الاخخٌاؾ بها لخٖون مخاخت ،وجوًغ للسلؼاث املخخصت كىض الؼلب بصوعة كاحلت.
ًل ًدّ للجملُت الدسوٍّ لصالح مشغوق ئًل بلض أزظ اإلاواًِاث الالػمت لظلٗ ،وًِا لألهـمت اإلاغكُت مً الضولت.
ًدّ للجملُت الخأٓض مً السالمت الِاهوهُت لإلًغاصاث وللواَب واإلاوَوب ،وطلٗ لحماًت الجملُت مً أي مساػغ مدخملت.
ًدّ للجملُت عًع اإلاىدت أو الهبت في خا٘ وحوص أي كوامل مً شأنها ؤلاطغاع بالجملُت.
السعي في ئًجاص كملُاث عبؽ الٕترووي مم الجهاث طاث اللالُت للمساَمت في الخأٓض مً َوٍت ألاشخاص واإلابالى اإلاشدب بها.
اجساط ُغاعاث مبرعة في شأن الحض مً مساػغ هسل ألاموا٘ وجموٍل ؤلاعَاب الخاصت باإلاىخجاث والخضماث.
عًم ٌٓاءة الِىواث اإلاسخسضمت للمٖاًدت وجدسنن حوصة الخلغي كلى اللمالء وإحغاءاث اللىاًت الواحبت.
جوًنر ألاصواث الالػمت التي حساكض كلى عًم حوصة وًاكلُت ألاكما٘ في الجملُت.
ئُامت بغامج جوكوٍت لغًم مسخوى الوعي لضى اللاملنن في الجملُت إلاٖاًدت هسل ألاموا٘ وحغائم جموٍل ؤلاعَاب.
الاكخماص كلى الِىواث اإلاالُت هنر الىِضًت والاسخٌاصة مً ممنزاتها للخِلُل مً اسخسضا الىِض في اإلاصغوًاث.
الخلغي كلى اإلاسخٌُض الحُِِي طو الصٌت الؼبُلُت أو الاكخباعٍت في الخباص٘ اإلاالي.
كض الخلامل مم ألاشخاص اإلاضعحت أسماؤَم طمً ُائمت ؤلاعَاب.

ا
سابلا :السُاساث وجؼبُِها:
 كلى الجملُت ممثلت في ؤلاصاعاث طاث اللالُت ئكضاص السُاست الخاصت بمغاُبت هسُل ألاموا٘ وجدضًثها ،ووشغَا ،وجثٍُِ اللاملنن
بها ،وأن جواًّ كلحها ؤلاصاعة الللُا ،وأن جغاحلها وجؼوعَا بشٖل مسخمغ.
 ئطا اشخبهذ الجملُت أو ئطا جواًغث لضيها أسباب ملِولت لالشدباٍ في أن ألاموا٘ أو بلظها جمثل مخدصالث حغٍمت أو طاث اعجباغ أو
كالُت بلملُاث هسل ألاموا٘ أو َبت َظٍ ألاموا٘ للجملُت هغط الخموٍ بأنها مخدصلت مً هسُل أموا٘؛ ًللى الجملُت أن جلتز
ا
بابالن ؤلاصاعة اللامت الخدغٍاث اإلاالُت ًوعا وبشٖل مباشغ ،وجؼوصَا بخِغٍغ مٌصل ًخظمً حمُم البُاهاث واإلاللوماث اإلاخواًغة لضيها
كً جلٗ اللملُت وألاػغاي طاث الصلت.
 الاسخجابت لٖل ما جؼلب ؤلاصاعة اللامت للخدغٍاث اإلاالُت مً مللوماث ئطاًُت.
ً دـغ كلى الجملُت وأي مً مضًغيها أو أكظاء مجالس ئصاعتها أو أكظاء اللجان الخىٌُظًت أو ؤلاشغاًُت أو اللاملنن ًحها ،جىبُ اللمُل
أو أي شخص آزغ بأن ا
جِغٍغا بموحب الىـا أو مللوماث مخللِت بظلٗ ُض ُضمذ أو سوي جِض ئلى ؤلاصاعة اللامت للخدغٍاث اإلاالُت أو
ا
ا
حىائُا حاع أوُض أحغي ،وًل ٌشمل طلٗ كملُاث ؤلاًصاح أو الاجصا٘ بنن اإلاضًغًٍ واللاملنن أو كملُاث الاجصا٘ مم
جدُِِا
أن
املحامنن أو السلؼاث املخخصت.
ا
ً ل ًترجب كلى الجملُت وأي مً أكظاء مجالس ئصاعتها أو أكظاء اللجىت الخىٌُظًت أو ؤلاصاعة الخىٌُظًت أو اللاملنن ًحها أي مسإولُت
ججاٍ الخبلُى كى كىض ئبالن ؤلاصاعة اللامت للخدغٍاث اإلاالُت أو جِضًم مللوماث لها بدسً هُت.
 كلى ٔل موؿٍ ٌلمل في الجملُت الالتزا بسغٍت اإلاللوماث التي ًؼلم كلحها طمً هؼاَ أصاء واحباج ختى بلض اهتهاء مسإولُاج .
ا
ثامىا :اللملُاث وؤلاحغاءاث:
 كلى الجملُت ممثلت في ؤلاصاعاث طاث اللالُت الُِا باآلحي:
 مغاُبت اإلالامالث والوثائّ والبُاهاث وًدصها بشٖل مسخمغ لظمان جواًِها مم ما لضيها مً مللوماث كً الواَب وأوشؼخ الخجاعٍت
واملخاػغ التي ًمثلها ،وكً مصاصع أموال كىض الحاحت.
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بشٖل كا وباألزص جلٗ التي جٖون ملِضة وٓبنرة بشٖل هنر كاصي وٓظلٗ أي همؽ هنر اكخُاصي
 جضُُّ وًدص حمُم اإلالامالث
ٍ
للملامالث التي ًل ًٖون هغض الهبت ًحها واضحا.
 حشضًض ئحغاءاث اللىاًت الواحبت وصعحت وػبُلت مغاُبت كالُت اللمل في الحاًلث التي جٖون ًحها مساػغ اخخما٘ وُوق هسل ألاموا٘
مغجٌلت ،وطلٗ لخدضًض ما ئطا ٔاهذ اإلالاملت جبضو هنر كاصًت أو مشبوَت.
 الاخخٌاؾ بسجالث الٌدص مضة كشغ سىواث ،وإجاختها للسلؼاث املخخصت كىض الؼلب.
ا
جاسلا :الغُابت
جسظم الجملُت لإلحغاءاث التي جخسظَا الجهاث الغُابُت في الضولت ألصائها إلاهماتها ومجها:
 حمم اإلاللوماث والبُاهاث مً الجملُت وجؼبُّ ؤلاحغاءاث ؤلاشغاًُت اإلاىاسبت ،بما في طلٗ ئحغاء كملُاث الٌدص اإلاُضاوي واإلإخبي.
 ئلؼا الجملُت بخوًنر أي مللومت جغاَا الجهت الغُابُت مالئمت للُِا بوؿٌُت ما والحصو٘ كلى وسخ للمسدىضاث واإلالٌاث اأًا ٔاهذ
ػغٍِت جسؼٍجها وأًىما ٔاهذ مسؼهت.
 ئحغاء جُُِم مساػغ اخخما٘ وُوق هسُل ألاموا٘ في الجهاث التي جملٗ الجملُت صالخُت الغُابت كلحها.
ا
 ئصضاع حللُماث أو ُواكض أو ئعشاصاث أو أي أصواث أزغى للجملُت؛ جىٌُظا ألخٖا الىـا .
 الخدِّ مً أن الجملُت حلخمض الخضابنر اإلاِغعة وًِا ألخٖا الىـا .
 وطم ئحغاءاث النزاَت واإلاالءمت وجؼبُِها كلى ٔل مً ٌسعى ئلى اإلاشاعٓت في ئصاعة الجملُت أو ؤلاشغاي كلحها أو اللمل أو الخؼوق ًحها.
 الاخخٌاؾ باخصاءاث كً الخضابنر اإلاخسظة واللِوباث اإلاٌغوطت.
ا
كاشغا :الخبلُى:
 جلتز الجملُت بالخبلُى كل ٔل ملاملت ٌشدب أن لها كالُت بوسُل ألاموا٘ ئلى الجهاث املخخصت بالضولت؛ كلى أن جٖون اإلاللوماث
واإلاسدىضاث وألاصلت ٔاًُت بها.
ا
ً ل ًجوػ الخٕخم بأي خالت اشدباٍ أو الخأزغ في الخبلُى كجها ،بل ًجب ؤلابالن كً اللملُاث اإلاشدب ًحها وًِا لاللتزاماث اإلاىصوص كلحها
في مٖاًدت ؤلاعَاب وهسل ألاموا٘ وًلئدخ الخىٌُظًت.
ا
ً خوحب كلى اإلاوؿٍ اإلاٌوض جبلُى الجهاث املخخصت ًوعا كً أي كملُت مشبوَت.
ً جب كلى اإلاوؿٍ اإلاٌوض الخبلُى كً اللملُاث اإلاشدب ًحها بوع الىـغ كً حللِها بأموع أزغى.
 جدغي السغٍت الخامت وكض أًشاء أمغ الخبلُى للمشدب ب أو هنرٍ.
الحاصي كشغ :اللِوباث:
 الجملُت لِسذ حهت مسولت باًِاق اللِوباث كلى اإلاتهمنن أو اإلاضاهنن ،بل جغًم بهم ئلى الجهاث املخخصت وللجهاث املخخصت أن جخسظ
ؤلاحغاءاث أو الجؼاءاث التي جىص كلحها ألاهـمت.
ً سظم أي موؿٍ ًسل باًلشتراػاث وحللُماث مٖاًدت ؤلاعَاب وهسل ألاموا٘ ئلى اللِوباث اإلاىصوص كلحها مً ُبل الضولت صون أصوى
مسإولُت كلى الجملُت.

 ،،جم بدمض هلل ،،

الصٌدت  4مً 4

