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جمع ودراسة المعلومات الموثقة لتحقيق  
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االستراتيجية مع قطاعات المجتمع وصوالً  

 منطقة مكة المكرمة لتنمية مستدامة في  

 

  

  

 

  

سياسة وإجراءات مكافحة الئحة 

 غسيل األموالتمويل اإلرهاب و

 

 جمعية اكتفاء األهلية  

 +  966126222361ت: 

 +  966126225331ف: 

   21534جدة  55416ص.ب 

ektefaa@ektefaa.org 

info@ektefaa.org 

www.ektefaa.org 

والتنمية االجتماعية موارد البشرية وزارة ال
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 :مقدمة

بعملسةب غسييسا توالتو راشت ت تمل ا تهابةأ د د تكشئة    تعد سييسةسييش ات ييشتب ت  يي  ة    

توسةسسش تك ي تتخذتهة تكجمعسش في اجةو تكشقةبش تكمةكسش رفقةً كنظةم اكةفحش غسا توالتو تكسعلدي 

بييي ر  ح ا تك نذسذ ش رامسا تك عد  ب  1433/ 11/5ب ةا خ  31تكصةدا بةكمشسلم تكملكي اقت م/  

 تكسسةسش. تك  قش كس لتفق اا بذ 

 

 دف من الالئحة:اله

 تهابةأ رغسا توالتو تكصةدا بملاب تكمشسلم تكملكي. نظةم اكةفحشتط سق  -1

 تع    ن تبش تكعما تكخسشي في امعسش تئ ذةء راصدتقس ا. -2

على رتكم  شعس  رتكم طلعس  ا  تكعملسيةب غسش تكقيةنلنسيش تك ي قيد تنطلي عيةالس   مية يش تك -3

 تهابةأ درغسا توالتو در دي نشةط إابةبي دخش.  تمل ا

 

 مرجعية:ال

  ي ب 439/  02/  13رتكمنشلا في صحسذش دم تكقشى ب ةا خ  نظةم اكةفحش غسا توالتو تكسعلديي   

 .5 /تكصذحش  ، 4695تكعدد  

 .كلجمعسش تكحلئمشدكسا  -

 

 مبدأ االلتزام: 

تط ق بذ  تكسيسةسيش نيم  دنشيطش تكجمعسش رعلى امسا تكعةالس  تكذ    عمللت تحا إدتاش رإ يشت  

تكجمعسش بة ط ع على تونظمش تكم علقش بمكةفحش غسييا توالتو رعلى بذ  تكسييسةسييش رتهكمةم بهة 

د كةم عند ددتء رتا ةتهت راسيييتركسةتهت تكليسذسش رعلى رتك لقسا علسهة. رت ك  تم بمة راد فسهة ا   

تهدتاش تكمةكسش نشيييش تكلعي في  كل تكخصيييلي رت ر د امسا تهدتاتب رتوقسيييةم بنسيييخش انهة 

رتحشي تكجمعسيش  يةو تك عيةقيد اا ا عيةرنس  على تك ي ئيد ا  إت يةعهت رتك  تاهت بقلتعيد اكيةفحيش 

 غسا توالتو راشت ت تمل ا تهابةأ.
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 التطبيق: مجال

 تئ ذيييةء.تكعيييةالس  رتكم طييلعس  فيييي امعسييش ر تكمنسييلبس امسيييا علييى تك  حيييش تط ييق بييذ   

تكمخييلكس  بةسيي ق ةو تك  شعييةب رتقسسييدبة ايي  تكعييةالس  فييي تنمسييش تكمييلتاد تكمةكسييش  رخةصييش

 تكجمعسش. رتهدتاش تكمةكسش في

 

 إجراءات التعديل:

رإايييشتءتب اكةفحيييش تمل يييا تهابيييةأ رغسيييسا دي تعيييد  ب تق يييشال عليييى   حيييش  سسةسيييش 

رتك لصيييسش بةكملتفقيييش علسهييية  شفعهييية تكميييد ش تك نذسيييذي كلجنيييش تكحلئميييش كمشتاع هييية توايييلتو 

 كمجلس تهدتاش.
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 الحقوق محفوظة جمعية اكتفاء األهلية 

 

 األحكام والمواد

 / التعريفات1المادة 

بالمســميات والمصــطلحات التالية أينما وردت بالالئحة المعالي الموأــحة أمام كل منها يقصــد  

 مالم يقتضي السياق خالف ذلك.

 التعريف    المصطلح

تكخيةنييييعيش ه ييييشت  ر تاش تكعميا رتك نمسيش امعسيش تئ ذيةء توبلسيش  الجمعية

 ت ا مةعسش إدتا ةً راةكسةً 

تكصييييةدا بيةواش تكسييييةاي اشت ت تهابيةأ رتمل ليا نظيةم اكيةفحيش  النظام 

 يب 1439/  02/  13رتكمنشلا في صحسذش دم تكقشى ب ةا خ 

 5، تكصذحش  4695تكعدد 

 اشخص كا رعمسلا.دي ع قش عما بس   خص  لحسابا

 رإاشتءتب اكةفحش تمل ا تهابةأ رغسسا توالتو.سسةسش   حش  الالئحة

توصييييلو در تكملتاد ت ق صييييةد ش در تكمم لكةب د ةً ئةنا قسم هة در  األموال

سييلتء دئةنا اةد ش در غسش اةد ش انقلكش  -نلعهة در طش قش تا  ئهة 

رتكلثة ق رتكصييييكل   -در غسش انقلكش الملسييييش در غسش الملسييييش 

رتكمسيي ندتب رتكحلت ب رخطةبةب ت ع مةد د ةً ئةت  ييكلهةا سييلتء 

دئيةنيا دتخيا تكمملكيش در خيةااهية ر شييييميا  كيل تكنظت تهكك شرنسيش در 

تكشقمسش رت   مةنسةب تكمصييييشفسش تك ي تدو على الكسش در اصييييلحش 

در  فسهية، رئيذكيل امسا دنلتع توراتل تك جيةا يش رتكميةكسيش، در د يش فلت يد

 دابةال در ادتخا دخشى تن ج ا  بذ  توالتو.

تاتكةأ دي فعا در تكشييشرع فسا بقصييد إخذةء در تمل ا دصييا  قسقش  غسيل األموال

دي دالتو اك سييي ش خ فةً كلشيييشع در تكنظةم راعلهة ت در اشيييشرعش 

 تكمصدا.

 تهابةبسش.تمل ا تكعملسةب تهابةبسش رتهابةبسس  رتكمنظمةب  تمويل اإلرهاب
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ئا فعا  شتكب دتخا تكمملكش  عد اش مش اعةق ةً علسهة رفق تكشييييشع  الجريمة األصلية

خيةا  تكمملكيش  عيد اش ميش  در تونظميش في تكمملكيش، رئيا فعيا  شتكيب

 .دتخلهة رفقةً كقلتنس  تكدركش تك ي تُاتكب

بشيييكا  -خةااهة دتخا تكمملكش در  -توالتو تكنة يييأش در تكم حصيييلش  المتحصالت

ا ة ش در غسش ا ة ش ا  تاتكةأ اش مش دصلسش، بمة في  كل توالتو 

 تك ي  لكا در بدكا ئلسةً در ا  سةً إكى دالتو امةثلش.

ئا اة دُعد در قصيييد در  شتد تسييي خدتاا در تسييي خدم فع ً في تاتكةأ  الوسائط

 اش مش ا  تكجشت ت تكمنصلي علسهة في تكنظةم.

-رت يدتً أدر دئرش  ا  تونشييييطيش در تكعملسيةب تكميةكسيش  ئيا ا    ترو  المالية مؤسسات ال

 كمصلحش عمسا در نسةبش عنا. -تك ي تحددبة تك  حش

األعمال والمهن غير 

 المالية المحددة

 دي ا  توعمةو تك جةا ش در تكمهنسش تك ي تحددبة تك  حش.

 

المنظمات غير الهادفة  

 للربح

 جما دالت ً در  -اصييييشال كيا نظيةايةً  -بيةد  كلشب  دي ئسيةت غسش 

  لقةبة در  صييش  انهة وغشتخ خسش ش در د نسش در ثقةفسش در تعلسمسش 

 در تا مةعسش در تضةانسش در  غسشبة ا  توغشتخ.

تكجهش تكمسييييتركش ع  تك حقق ا  ت ك  تاةب تكمةكسش كلمتسييييسييييةب،   الجهة الرقابية 

غسش تكهيةدفيش إكى  تكميةكسيش تكمحيددش، رتكمنظميةبرتوعميةو رتكمه  غسش 

تكشب ا رفق تكم طل ةب تكمنصيييلي علسهة في تكنظةم رتك  حش در دي 

 صلش. قشتاتب در تعلسمةب  تب

تكسيلطةب تهدتا ش در تكسيلطةب تكمخ صيش ب ط سق تونظمش در تكجهةب  السلطات المختصة

 تكشقةبسش.

 للتداول القابلة األدوات

 لحاملها

 تودرتب تكنقيد يش تك ي تكلت في  ييييكيا رثسقيش كحيةالهية ئيةكشييييسكيةب  

اظهشش كا در صييييةداش   رتكسييييندتب ردرتاش تكدفا تك ي إاة كحةالهة در

كمسيييي ذسد صييييلاي در في دي  ييييكا هخش  ن قا اعا ت ن ذةع بمجشد 

تكمك ملش تك ي تكلت القعش رُ ذ  انهة تسييت  تسييلسما، رتودرتب غسش

 تكمس ذسد.

تكشيييخص  ر تكصيييذش تكط سعسش تكذي  م لل در  مةاة سيييسطشش فعلسش  المستفيد الحقيقي 

نهة سش ا ة يشش در غسش ا ة يشش على تكعمسا در تكشيخص تكط سعي تكذي 
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تُجشى تكمعةالش نسةبش عنا، در على تكمتسييييسييييةب تكمةكسش در توعمةو 

إكى تكشب  در  رتكمه  غسش تكميةكسيش تكمحيددش در تكمنظميةب غسش تكهيةدفيش

 على دي  خص تع  ةاي هخش.

ب ي ا  توعمةو تك ي تحددبة تك  حش  -در  شيييشع في تكقسةم-ا   قلم  العميل

 .اا إ دى تكمتسسةب تكمةكسش در توعمةو رتكمه  غسش تكمةكسش تكمحددش

بل ئا  يييخص  قدم ت شعةً نقد ةً در عسنسةً كلجمعسش، كسصيييش  ت شعا  المتبرع

 دنشط هة.على 
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 التجريم 2المادة / 

  عد اشتك ةً اش مش غسا توالتو ئا ا  قةم ب ي ا  توفعةو تآلتسش:

تحل ا دالتو در نقلهة إكى تكجمعسش تحا اسييمى تك  شع در دي اسييمى هخش، اا علما ب نهة ا   -1

تمل ها، در واا ا حصيي ب اش مشا واا إخذةء تكمصييدا غسش تكمشييييييييشرع ك لل توالتو در 

دي  ييخص ا لاط في تاتكةأ تكجش مش توصييلسش تك ي تحصييلا انهة تلل توالتو   اسيييييييييةعدش

 كإلف ب ا  علتقب تاتكةبهة.

، اا علما ب نهة ا  ا حصيي ب اش مش در اصييدا ةدر تسيي خدتاهتئ سييةأ دالتو در  سة تهة  -2

 .غسش اششرع

 شئ هة در الكس هة در اكةنهة ع  طش ق تك  شع تمل ا ط سعش دالتو، در اصييدابة در إخذةء در  -3

 بهة، اا علما ب نهة ا  ا حص ب اش مش.

  ا  بيذ   3  رأ2  رأ1تكشييييشرع في تاتكيةأ دي ا  توفعيةو تكمنصييييلي علسهية في تكذقشتب أ

تكميةدش، در ت  يييي شت  في تاتكيةبهية بطش ق ت تذيةل در تي اس  تكمسييييةعيدش در تك حش   در تقيد ت 

 اسا در تكنص  در تك سهسا در تك لتطت در تك س ش در تك آاش.تكمشلاش در تك ل

 

 3 /المادة 

 ُعد تكشيخص ت ع  ةاي اشتك ةً اش مش غسيا توالتو إ ت تاتكب بةسيما در كحسيةبا دي ا  توفعةو 

تكلتادش في تكميةدش أتكريةنسيش  ا  تكنظيةم، ر كيل اا عيدم تهخ و بيةكمسييييتركسيش تكجنية سيش كش سييييةء  

تاتتا در اةككسا در تكعةالس  فسا در امرلسا تكمذلنيس  در ادققي  سيةبةتا، در دي ردعضيةء اجةكس إد

  خص ط سعي هخش   صش  بةسما در كحسةبا

 

 4 /المادة 

تعد اش مش غسيييا توالتو اش مش اسييي قلش ع  تكجش مش توصيييلسش، ر  تل م إدتنش تكشيييخص  -1

بيةاتكيةأ تكجش ميش توصييييلسيش ا  دايا إدتن يا بجش ميش غسييييا توالتو در ا  دايا تع  يةا توالتو 

 سلتء تاتك ا تكجش مش توصلسش دتخا تكمملكش در خةااهة. اش مش، ا حص ب 

در تكغشخ في تاتكةأ اش مش غسيييا توالتو ا  خ و تكظشر   ُ حقق ا  تكقصيييد در تكعلت   -2

 رتكم بسةب تكملنلعسش رتكلتقعسش كلقضسش. 
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 الوقائية   التدابير 5المادة / 

تحيد يد اخيةطش ت  ميةو رقلع غسييييا توالتو كيد هية رتقسسمهية رتلثسقهية رتحيد رهية  تكجمعسيش على  .1

  بيةكم  شعس ،بشييييكيا اسيييي مش، ا  خ و تكجلتنيب تكم عيددش كلمخيةطش بمية فسهية تكعلتايا تكمشت طيش 

رراش عما كلعةالس  رتكم طلعس  رتكم  شعس  كهة،  رإصيييدتا تعمست تلعسش رإقةاش احةنيييشتب 

هة بذكل يييي تكمخةطش تكمشت طش بةكمن جةب تكجد دش رامةاسةب تكعما  رعلسا دت تشتعي يييي عند قسةا

 رتك قنسةب ق ا تس خدتاهة.

  تكم  شع،ربسيةنيةب  تكلتادش، على تكجمعسيش تسييييجسيا امسا تكمعللايةب تكم علقيش بيةك  شعيةب  .2

 رت   ذةي بةكسج ب رتكمس ندتب رتكلثة ق رتك سةنةب.

مشييددش تكم نةسيي ش اا تكمخةطش تك ي قد تنشيي  ا  على تكجمعسش تط سق تدتبسش تكعنة ش تكلتا ش تك .3

ما راعةا ب اا  يييخص در اهش  ددتهة تكلجنش تكدت مش كمكةفحش غسيييا توالتو ب نهة عع قةب 

 اهش عةكسش تكمخةطش.

على تكجمعسش ت   ذةي بجمسا تكسييييج ب رتكمسيييي ندتب رتكلثة ق رتك سةنةب كجمسا تك عةا ب   .4

 سنلتب ا  تةا خ تن هةء تكعملسش در إقذةو تكحسةأ.  تكمةكسش ر كل كمدش   تقا ع  عشش

ت ر كيل كميدش   تقيا ع  على تكجمعسيش ت   ذيةي بجمسا سييييج ب تكم  شعس  ربسيةنيةب ت شعيةته .5

 عشش سنلتب ا  تةا خ تن هةء تكمعةالش.

تكشسمسش في تكدركش سلتء ئةنا تكنسةبش تكعةاش در ر تاش تكعما رتك نمسش ت ا مةعسش در  ب. كلجهة .6

 اهش كهة ع قش بةكجمعسش إك تم تكجمعسشا ب مد د ت   ذةي بةكسج ب رتكمس ندتب رتكلثة ق   دي

 . ت دعةءرتك سةنةب إكى تكحد تكضشراي وغشتخ تك حقسق تكجنة ي در 

سيي ندتب رتكلثة ق تك ي تح ذب بهة تكجمعسش ئةفسش كلسييمةال ب حلسا  جب دت تكلت تكسييج ب رتكم .7

ر جب ت   ذةي بهة ك كلت ا ة ش رتلفش كلسيييلطةب تكمخ صيييش   تكمةكسش، تك سةنةب رت  ا تك عةا ب 

 طلب بصلاش عةالش.  تكعند 

    سم  كلجمعسش بإقةاش  ملش اما تك  شعةب إ  بعد تكحصلو على تصش   ا  تكدركش. .8

    حق كلجمعسش تك سل ق كل  شع كصةك  اششرع إ  بعد دخذ تكملتفقةب تك  اش كذكل رفقةً  .9

 كألنظمش تكمشعسش في تكدركش. 

  حق كلجمعسش تك  ئد ا  تكس اش تكقةنلنسش كلم  شع رتكم لغ تكم  شع با ر كل كحمة ش تكجمعسش  .10

 ا  دي اخةطش اح ملش. 
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  حق كلجمعسش تس قطةع نس ش األ ش ا  تك  شعةب احددش راع مدش ا  ق ا اجلس تهدتاش  .11

 تخصص كلمصةا ف تكعملاسش رتهدتا ش.  

 حق كلجمعسيش اف  تكمنحيش در تك  شع في  يةو رالد دي علتايا ا   ييييي نهية تهنييييشتا  .12

 بةكجمعسش. 

    سم  ب ي  ةو ا  تو لتو ف    سةبةب كهذت تكغشخ بةست دي  خص اهمة ئةت اشئ  .  .13

 بملتفقش خطسش   سيم  كلجمعسش تسي عمةو توالتو في غسش تكغشخ تكذي امعا ا  دالا إ   .14

ا  تكم  شع إت ئةت غشخ تكم  شع احددتً رإت كت   سسيش فإت  كل ا  صي  سةب تكجهش تكمشيشفش.    

 مليش اما إقيةايش اصييييشال كهية بجما تك  شعيةب كميدش احيددش فلا ت ن هيةء ا  على ئيا اهيش 

 .تك  شعةب

تكجما إعيدتد تقش ش اع ميد ا  د يد تكمحيةسيييي س  تكقيةنلنسس  تكمشخص كهت ت س  فسيا  صييييسليش  .15

راذشدتب إ شتدتتا راصيشرفةتا ات دتً بةكمسي ندتب تكدتكش على صيح ا، رافعا إكى تكجهش تكمشيشفش 

رإ ت ئةت تك صييييش   غسش احدد تكمدش فسك ذي بإدات  تك قش ش نييييم  تكمس تنسش   تكجما، خ و ادش 

  ش.تكسنل

 

   الرقابة 6المادة /

 تخضا تكجمعسش كإلاشتءتب تك ي ت خذبة تكجهةب تكشقةبسش في تكدركش ودت هة كمهمةتهة رانهة:  

اما تكمعللاةب رتك سةنةب ا  تكجمعسش رتط سق تهاشتءتب ته يييشتفسش تكمنةسييي ش بمة في  كل  .1

 إاشتء عملسةب تكذحص تكمسدتني رتكمك  ي.  

إك تم تكجمعسش ب لفسش دي اعللاش تشتبة تكجهش تكشقةبسش ا  مش كلقسةم بلية ذهة رتكحصييلو على  .2

 رد نمة ئةنا اخّ نش.  نسخ كلمس ندتب رتكملذةب د ةً ئةنا طش قش تخ  نهة 

إاشتء تقسست اخيةطش ت  ميةو رقلع غسيييييا توالتو في تكجهيةب تك ي تمليل تكجهيش تكشقيةبسيش  .3

 ص  سش اشتق  هة.  

 .إصدتا تعلسمةب در قلتعد در إا ةدتب در دي ددرتب دخشى كلجمعسشا تنذسذتً و كةم تكنظةم .4

 .ةم تكنظةمتك حقق ا  دت تكجمعسش تع مد تك دتبسش تكمقشاش رفقةً و ك  .5

رنييييا إاشتءتب تكن تبش رتكم ءاش رتط سقهة على ئا ا   سييييعى إكى تكمشييييةائش في إدتاش  .6

 تكجمعسش در ته شت  علسهة در تكعما در تك طلع فسهة.  

   تك دتبسش تكم خذش رتكعقلبةب تكمذشرنش.عت   ذةي بإ صةءتب  .7
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 التبليغ 7المادة /

تل  م تكجمعسش بةك  لسغ ع  ئا اعةالش  شييي  ا بهة دت كهة ع قش بغسيييسا توالتو إكى تكجهةب   .1

 تكمخ صش 

 بةكدركش على دت تكلت تكمعللاةب رتكمس ندتب رتودكش ئةفسش بهة.   .2

    جل  تك ك ت ب ي  ةكش ت   ة  در تك  خش في تك  لسغ عنهة إ ت تق شنا تكجش مش ب ّيِّ ا  تآلتي:  .3

 ا  خ و امةعش إاشتاسش انظمش.  تاتكةبهة -

 تس خدتم تكعنف در توسلحش.  -

 تكنذل .در تاتكةبهة بةس غ و تكسلطش در  تتصةكهة بليسذش عةاش  شغلهة تكجةني -

 ت تجةا بةك شش.   -

 .تس غ و قةصش را  في  كما -

 احلي در دان ي بإدتنش تكجةني.  كت سةبقصدرا دي  -

 

 

 العقوبات 8المادة /

كسسيييا اهش اخلكش بإ قةع تكعقلبةب على تكم همس  در تكمدتنس ، با تشفا بهت إكى تكجهةب  تكجمعسش 

ركلجهةب تكمخ صييشا دت ت خذ در تذشخ رت دتً أدر دئرش  ا  تهاشتءتب در تكج تءتب   تكمخ صييش

 .تآلتسش در غسشبة امة نص علسا تكنظةم

 إصدتا إنذتا ئ ةبي بةكمخةكذش تكمشتك ش. .1

 إصدتا داش   ضم  ت ك  تم ب علسمةب احددش.  .2

 إصدتا داش بطلب تقد ت تقةا ش ان ظمش ع  تك دتبسش تكم خذش كمعةكجش تكمخةكذش. .3

تكمد ش   در دعضةء اجلس تهدتاش در دعضةء تهدتاش تك نذسذ ش در ته شتفسش تقسسد ص  سةب  .4

 تعسس  اشتقب اتقا رت د در دئرش. را   كل 

در طلب ر دعضيةء اجلس تهدتاش در دعضيةء تهدتاش تك نذسذ ش در ته يشتفسش د ش   دتكمإ قة   .5

 تغسسشبت.

 در  ظش ا ترك ا. ، انهةتكعما در تكمهنش در تكمن ج در تقسسد دي  در  تكنشةطإ قة   .6

 در تقسسد  در سح ا در إكغة  . تعلسق تك شخسص  .7

 مة ت خذ  ا  إاشتء در ا تء.على تكجهش تكشقةبسش إب غ تهدتاش تكعةاش كل حش ةب تكمةكسش ب .8
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 السياسات وتطبيقها

على تكجمعسش امرلش في تهدتاتب  تب تكع قش إعدتد رتحد ث تكسيسةسيش تكخةصيش بمشتق ش غسيسا  .1

ردت  تكعلسية، ردت تلتفق علسهية تهدتاش  بهية، رنشييييشبية رترقسف تكعيةالس  رتكم طلعس   توالتو، 

 رتع  بة بشكا اس مش. تشتاعهة، 

إ ت ت يي  ها تكجمعسش در إ ت تلتفشب كد هة دسيي ةأ اعقلكش ك  يي  ة  في دت توالتو در بعضييهة  .2

تمرا ا حصي ب اش مش در في تات ةطهة در ع ق هة بعملسةب غسيا توالتو در دت تك  شع كلجمعسش 

تاش تكعةاش كل حش ةب  ب نهة ا حصيييلش ا  غسيييسا دالتوا دت تل  م بإب غ تهد غشنيييا تك مل ابهة 

رت ردبة ب قش ش اذصا   ضم  امسا تك سةنةب رتكمعللاةب تكم لتفشش   ا ة ش، تكمةكسش فلاتً ربشكا 

 كد هة ع  تلل تكعملسش رتوطشت   تب تكصلش.  

 ت س جةبش ككا اة تطل ا تهدتاش تكعةاش كل حش ةب تكمةكسش ا  اعللاةب إنةفسش.  .3

هة در دعضيةء اجةكس إدتاتهة در دعضيةء إدتاتتهة تك نذسذ ش  ُحظش على تكجمعسش ردي ا  اد ش  .4

در  بملايب تكنظيةمدر ته ييييشتفسيش در تكعيةالس  فسهيةا تن سيا تكعمسيا در دي  ييييخص هخش بي ت تقش شتً 

اعللاةب ا علقيش بذكل قد قداا در سييييل  تقيدم إكى تهدتاش تكعيةاش كل حش ةب تكميةكسيش در دت تحقسقيةً  

ر   شيما  كل عملسةب تهفصيةال در ت تصيةو بس  تكمد ش   رتكعةالس  در انة سةً اةٍا در قد ُداشي.  

 عملسةب ت تصةو اا تكمحةاس  در تكسلطةب تكمخ صش.  

    شتيب على تكجمعسيش ردي ا  ايد ش هية در دعضييييةء اجيةكس إدتاتتهية در دعضييييةء إدتاتهية  .5

عنا عند إب غ تهدتاش تكعةاش تك نذسذ ش در ته ييييشتفسش در تكعةالس  فسهةا دي اسييييتركسش تجة  تكُم لغ 

 كل حش ةب تكمةكسش در تقد ت اعللاةب كهة بحس  نسش.  

على ئيا اليف  عميا في تكجمعسيش در ا طلع بهية ت ك  تم بسييييش يش تكمعللايةب تك ي  طلا علسهية  

 استركسةتا.نم  نطةل ددتء رتا ةتا   ى بعد تن هةء 
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 مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب

كم طل يةب اكيةفحيش غسييييا توالتو در اشت ت إبيدتء تكعمسيا تب ميةاية غسش عيةدي بشيييي ت ت ك  تم  .1

 تمل ا تهابةأ رخةصش تكم علقش بهل  ا رنلع عملا.

 اف  تكعمسا تقد ت بسةنةب عنا در تلنس  اصدا دالتكا ردصلكا توخشى. .2

اغ يش تكعمسيا في تكمشييييةائيش في صييييذقيةب غسش رتنييييحيش ا   سيث غشنييييهية تكقيةنلني در  .3

 تكمعلنش.ت س رمةا ت ق صةدي در عدم تنسجةاهة اا تس شتتسجسش 

احةركش تكعمسا ت ر د تكجمعسش بمعللاةب غسش صيييحسحش در اضيييللش ت علق بهل  ا در اصيييدا  .4

 دالتكا.

علت تكجمعسش ب لاط تكعمسا في دنشيطش غسيا توالتو در اشت ت تمل ا تهابةأ دأ دي اخةكذةب   .5

 انة سش دأ تنظسمسش.

 اصةا ف تخشىتبدتء تكعمسا عدم ت ب مةم بةكمخةطش رتكعمل ب درتي  .6

ت يييي  ية  تكجمعسيش في دت تكعمسيا رئسيا كلعميا نسيةبيش ع  الئيا اجهلو رتشدد  رتا نيةعيا بيدرت  .7

 .شدس ةأ انطقسش في إعطةء اعللاةب ع   كل تكشخص در تكجه

 صعلبش تقد ت تكعمسا رصف كط سعش عملا درعدم اعشف ا ب نشط ا بشكا عةم. .8

راس ش طلب تصييذسش تكلنييا ت سيي رمةاي  قسةم تكعمسا بةسيي رمةا طل ا تواا    عا بعد ادش .9

 رتحل ا تكعة د ا  تكحسةأ.

 رالد تخ    ئ سش بس  دنشطش تكعمسا رتكممةاسةب تكعةد ش. .10

طليب تكعمسيا ا  تكجمعسيش تحل يا توالتو تكمسيييي حقيش كيا كطش  هخش راحيةركيش عيدم ت ر يد  .11

 تكجمعسش ب ي اعللاةب ع  تكجهش رتكمحلو إكسهة.

صييييذقيش در إكغيةءبية بعيد ت لسغيا بم طل يةب تيدقسق تكمعللايةب در ذب احيةركيش تكعمسيا تغسسش  .12

 تكسج ب ا  تكجمعسش.

 طلب تكعمسا إنهةء إاشتءتب صذقش  س خدم فسهة دقا قدا امك  ا  تكمس ندتب. .13

 علت تكجمعسش دت توالتو در تكمم لكةب إ شتد ا  اصةدا غسش اششرعش. .14

تكمعللاةب تكم لفشش ع  تكمشيييي  يا با عدم تنيةسييييب قسميش در تكشتا تك  شعةب رتكعملسيةب اا  .15

 رنشةطا ردخلا رنمط  سةتا رسللئا.

 تن مةء تكعمسا كمنظمش غسش اعشرفش در اعشرفش بنشةط احظلا. .16

يهلا ع اةب تك ذخ رتكشفةبسش على تكعمسا رعة ل ا بشييييكا ا ةكغ فسا ربمة     نةسييييب اا  .17

 اذةائ إ ت ئةت بشكا  أخةصشرنعا ت ق صةدي 
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 واإلجراءاتالعمليات 

 على الجمعية ممثلة في إداراتها وأقسامها ذات العالقة اتخاذ التالي:

اشتق ش تكمعةا ب رتكلثة ق رتك سةنةب رفحصيهة بشيكا اسي مش كضيمةت تلتفقهة اا اة كد هة ا   .1

رع  اصييييةدا دالتكيا عنيد   مرلهية، ع  تكم  شع ردنشييييط يا تك جيةا يش رتكمخيةطش تك ي اعللايةب 

 تكحةاش.

تكمعيةا ب تك ي تكلت اعقيدش رئ سشش بشييييكيا غسش عيةدي رئيذكيل دي نمط غسش  تيدقسق امسا .2

 تع سةدي 

  رتنحةً.كلمعةا ب تك ي    كلت غشخ تك  شع فسهة  .3

تشييييد د إاشتءتب تكعنة ش تكلتا ش ردااش رط سعش اشتق ش ع قش تكعما في تكحة ب تك ي تكلت  .4

د يد اية إ ت ئيةنيا تكمعيةاليش ت يدر غسش  فسهية اخيةطش ت  ميةو رقلع غسييييا توالتو اشتذعيشا ر كيل ك حي 

 عةد ش در اش لبش.  

 .رإتة  هة كلسلطةب تكمخ صش عند تكطلب سنلتب ت   ذةي بسج ب تكذحص ادش عشش .5

 

 إجراءات قبول العميل 

 إعدتد نمل   اعشفش تكعمسا رتكمعللاةب توخشى تكخةصش با. .1

 تك حقق ا  تكعمسا / تكمس ذسد   ع  طش ق: .2

 توسشش كلسعلد س .اطةبقش تكهل ش تكلطنسش در سجا  -

 اطةبقش تهقةاش ك راش تكملتط  تكسعلدي. -

 تك حقق ا  تكعنلتت تكلطني راكةت تكعما ككا عمسا. -

 

 الجمعية مسيرةدعم طرق  

 .رتاسةو سند ته دتع كلجمعسش تك حل ا كحسةأ تكجمعسش

 

  



 

15 
 الحقوق محفوظة جمعية اكتفاء األهلية 

 

 تعهد وإقرار

 

................................    أقر وأتعهد ألا ..................................................... وبصفتي   

 بألني اطلعت على سـياسـة مراقبة غسـيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب والتعامالت المشـبوهة

اًء علـيأ أوافق وأرقر وألتزم  األهلـية  اكتـفاء  الـخاصـــــة بجمعـية  بتطبيق ـهذ   بـما فيـها وأتعـهدوبـن

عضو مجلس  السياسة أثناء عملي أو عالقتي بالجمعية بغض النظر عن موقعي فيها سواء كنت

 .وأن ألتزم بكل ما يساعد على تنفيذها  الجمعية.أو موظف أو متطوع في إدارة 

 

  االسم                 

  المنصب               

  التوقيع               

  التاريخ              
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 توصية لجنة الحوكمة والمراقبة والمتابعة

 

،  رإايييشتءتب اكةفحيييش تمل يييا تهابيييةأ رغسيييا توايييلتو سسةسيييش  حيييش عليييى تكحلئميييش بيييةط ع كجنيييش 

 .س ت تعمسمهة بملاب  كلدرصا بشفعهة كمجلس تهدتاش هقشتابة رك
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