
 

 

 

 

 

 

 جمعيت انسكري انسعوديت انخيريت 

تمويم األرهاب مؤشراث االشتباة بغسم األموال و   

 

 

 

 

 



 

 

 مؤشراث االشتباة بغسم األموال وتمويم األرهاب

  

إتذاء اُؼ٤َٔ اٛتٔآاً ؿ٤ش ػاد١ تشإٔ االُتضاّ ُٔتطِثاخ ٌٓاكحح ؿس٤َ   
. ٝٗٞع ػِٔٚ األٓٞاٍ أٝ ت٣َٞٔ اإلسٛاب، ٝخاطح ك٤ٔا ٣تؼِن ت٣ٜٞتٚ  

 سكغ اُؼ٤َٔ توذ٣ْ ت٤اٗاخ ػ٘ٚ أٝ تٞػ٤ح ٓظذس أٓٞاُٚ ٝأطُٞٚ األخشٟ. 

سؿثح اُؼ٤َٔ ك٢ أُشاسًح ك٢ طلواخ ؿ٤ش ٝاػحح ٖٓ ح٤ث ؿشػٜا اُوا٢ٗٞٗ، .
 أٝ االهتظاد١،ػذّ اٗسجآٜا ٓغ استشات٤ج٤ح االستثٔاس أُؼِ٘ح

. طح٤حح، أٝ ٓؼِِح ٓحاُٝح اُؼ٤َٔ تض٣ٝذ اُشخض أُشخض ُٚ تٔؼِٞٓاخ ؿ٤ش 
 تتؼِن ت٣ٜٞتٚ، أٝ ٓظذس أٓٞاُٚ

ػِْ اُشخض أُشخض ُٚ تتٞسؽ اُؼ٤َٔ ك٢ أٗشطح ؿسَ أٓٞاٍ، أٝ ت٣َٞٔ 
 إسٛاب، أٝ أ٣ح ٓخاُلاخ ج٘ائ٤ح أٝ ت٘ظ٤ٔ٤ح.

 إتذاء اُؼ٤َٔ ػذّ االٛتٔاّ تأُخاؽش ٝاُؼٔٞالخ أٝ أ١ ٓظاس٣ق أخشٟ.

َٔ ٤ٗاتح ػٖ ًَٓٞ ٓجٍٜٞ، اشتثاٙ اُشخض أُشخض ُٚ ك٢ إٔ اُؼ٤َٔ ٤ًَٝ ُِؼ

ٝتشددٙ ٝآت٘اػٚ تذٕٝ أسثاب ٓ٘طو٤ح ك٢ إػطاء ٓؼِٞٓاخ ػٖ رُي اُشخض أٝ 
 اُجٜح.

 طؼٞتح توذ٣ْ ٝطق ُطث٤ؼح ػِٔٚ أٝ ػذّ ٓؼشكتٚ تأٗشطتٚ تشٌَ ػاّ.

احتلاظ اُؼ٤َٔ تؼذج حساتاخ تاسْ ٝاحذ أٝ تؼذج أسٔاء، ٝتؼذد اُتح٣َٞ ت٤ٖ 

. ش دٕٝ ٓسٞؽاُحساتاخ، أٝ اُتح٣َٞ ُطشف آخ  

ه٤اّ اُؼ٤َٔ تتح٣ٞالخ تشه٤ح ٓتؼذدج ُحساتٚ اُخاص تاالستثٔاس ٣تثؼٚ تطِة ٓثاشش 

 ُتح٣َٞ أُثِؾ ُطشف ثاُث دٕٝ تٞػ٤ح اُـشع ٖٓ رُي.



ه٤اّ اُؼ٤َٔ تاستثٔاس ؽ٣َٞ األجَ ٣تثؼٚ تؼذ ٓذج ٝج٤ضج ؽِة تظل٤ح اُٞػغ 
 االستثٔاس١ ٝتح٣َٞ اُؼائذ ٖٓ اُحساب.

. ت٤ٖ أٗشطح اُؼ٤َٔ ٝأُٔاسساخ اُؼاد٣حٝجٞد اختالف ًث٤ش   

سكغ اُؼ٤َٔ تض٣ٝذ اُشخض أُشخض ُٚ تأُؼِٞٓاخ األساس٤ح اُخاطح تظ٘ذٝم 
 استثٔاس١ ُِتأًذ ٖٓ ٣ٞٛتٚ.

ؽِة اُؼ٤َٔ ٖٓ اُشخض أُشخض ُٚ تح٣َٞ األٓٞاٍ تشه٤اً، ٝٓحاُٝح ػذّ تض٣ٝذ 
. ٤ٚاُشخض أُشخض ُٚ تأ٣ح ٓؼِٞٓاخ ػٖ اُجٜح أُحُٞح ٝأُحٍٞ إُ  

ٓحاُٝح اُؼ٤َٔ تـ٤٤ش طلوح أٝ إُـاءٛا تؼذ تث٤ِـٚ تٔتطِثاخ تذه٤ن أُؼِٞٓاخ، أٝ 
 حلع اُسجالخ ٖٓ اُشخض أُشخض ُٚ.

 ؽِة اُؼ٤َٔ إٜٗاء إجشاءاخ طلوح ٣ستخذّ ك٤ٜا أهَ هذس ٌٖٓٔ ٖٓ أُست٘ذاخ.

ه٤اّ اُؼ٤َٔ تؼذد ًث٤ش ٖٓ اُحٞاالخ اُثشه٤ح اُت٢ ٣ظؼة تلس٤شٛا ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ 

. ٢ٗ ه٤ٔح طلواخ األٝسام أُا٤ُحتذ  

ػِْ اُشخض أُشخض ُٚ إٔ األٓٞاٍ أٝ أُٔتٌِاخ إ٣شاد ٖٓ ٓظادس ؿ٤ش 

 ٓششٝػح.

 تـ٤ش ٓظادس دخَ اُؼ٤َٔ تشٌَ ٓستٔش.

ػذّ ت٘اسة ه٤ٔح أٝ تٌشاس اُؼ٤ِٔاخ، ٓغ أُؼِٞٓاخ أُتٞكشج ػٖ أُشتثٚ تٚ، 
 ٝٗشاؽٚ ٝدخِٚ ٝٗٔؾ ح٤اتٚ ٝسًِٞٚ.

. اُحو٤و٢ ُٔ٘ظٔح ٓؼشٝكح تاُ٘شاؽ اإلجشا٢ٓاٗتٔاء أُستل٤ذ   

ظٜٞس ػالٓاخ اُثزخ ٝاُشكا٤ٛح ػ٠ِ أُشتثٚ تٚ ٝػائِتٚ تشٌَ ٓثاُؾ ك٤ٚ ٝتٔا ال 
 ٣ت٘اسة ٓغ ٝػؼٚ االهتظاد١ )خاطح إرا ًإ تشٌَ ٓلاجئ)

 تواء اُحساتاخ ؿ٤ش ٗشطح ُلتشج ٓؼ٤٘ح؛ ٖٝٓ ثْ اُو٤اّ تؼذد ًث٤ش ٖٓ اُؼ٤ِٔاخ

 . اُتحون ٜٓ٘اتوذ٣ْ ت٤اٗاخ ٣ظؼة   

 توذ٣ْ ت٤اٗاخ ٓث٤شج ُِشٌٞى ًشهْ ٛاتق ٓلظٍٞ ٖٓ اُخذٓح.



 االشتثاٙ تاُتض٣ٝش ك٢ أ١ ٓست٘ذاخ أٝ ٝثائن.

 ظٜٞس ػالٓاخ اُوِن ٝاالستثاى ػ٠ِ اُؼ٤َٔ.

 ٝسٝد اسْ اُؼ٤َٔ ك٢ هٞائْ أُحظٞس اُتؼآَ ٓؼْٜ.

إٔ ٣تظشف شخض آخش ٤ٗاتح ػٖ اُؼ٤َٔ )ك٢ حاُح ًٕٞ اُؼ٤َٔ ػاجضاً أٝ ًث٤شاً 
 ك٢ اُسٖ، أٝ ؿ٤ش ٝاعٍ، أٝ هاطش( دٕٝ إٔ تشتطْٜ طِح هشاتح.

 تٜذ٣ذ اُؼ٤َٔ ألحذ أُٞظل٤ٖ.

 ٓحاُٝح اُؼ٤َٔ اُتوشب ٖٓ أُٞظل٤ٖ.

 ًثشج ٓواتِح اُؼ٤َٔ ُِٔٞظل٤ٖ.

 ؽِة اُؼ٤َٔ اُتؼآَ تاُلاًس.

٤َٔ أٗٚ ػ٤َٔ سش١ ُسِطح ٓ٘لزج ُِوإٗٞ، ٝأٗٚ ٣وّٞ تؼ٤ِٔح سش٣ح دٕٝ إٔ ٣ضػْ اُؼ
 ٝجٞد ٓا ٣ذػْ ٓضاػٔٚ.

 ػذّ توذ٣ْ اُؼ٤َٔ ألسٔاء أشخاص ٣ٌٖٔ اُشجٞع إ٤ُْٜ ػ٘ذ اُحاجح.

 تـ٤ش ػ٘ٞإ اُؼ٤َٔ تشٌَ ٓستٔش.

 استلساس اُؼ٤َٔ ػٖ ػٔالء آخش٣ٖ.

. ذٕٝ ٓثشسػذّ سؿثح اُؼ٤َٔ تسِْ أُشاسالخ ػ٠ِ ػ٘ٞإ أُ٘ضٍ ت  

 استلاع ٓؼذٍ تذ٣ٝش اُؼٔاُح ُذٟ اُششًح أٝ أُؤسسح.

 ػذّ ت٘اسة ػذد ٓٞظل٢ اُششًح أٝ أُؤسسح ٓغ ٗشاؽٜا.

 استٔشاس اُتؼآَ ػ٠ِ اُحساب تؼذ ٝكاج اُؼ٤َٔ.

 سكغ اُؼٔالء اُس٤اس٤٤ٖ ر١ٝ أُخاؽش اُؼا٤ُح اُتظش٣ح تٔ٘اطثْٜ.

ز ٓٞاكوح اإلداسج اُؼ٤ِا إطشاس أُٞظق ػ٠ِ هثٍٞ ػ٤َٔ ٓا ك٢ حاُح ٝجٞب أخ
 ُلتح اُحساب.



 ػذّ ٓالءٓح ٓستٟٞ ح٤اج أُٞظق ٓغ دخِٚ.

إٔ ٣تجاٝص أٝ ٣تجاَٛ أُٞظق ٗظاّ اُسٞم أُا٤ُح ُٝٞائحٚ اُت٘ل٤ز٣ح، ٝأ١ أٗظٔح 
 أخشٟ راخ ػالهح.

 إٔ ٣ستخذّ أُٞظق ٓٞاسد اُششًح ُٔظِحتٚ اُخاطح.

 ػذّ تٔتغ أُٞظق تئجاصتٚ ُلتشاخ ؽ٣ِٞح.

 


