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 :اإلدارة العامــة للتحــريــات املــاليــة ةنشـــأ

 هــ 52/6/4151 بتـاري   93/م رقـ   الكـري   السـام   األمـر  مبوجب املالية للتحريات العامة االدارة تنشأ 
 بعـد  تبعهـا  ثـ   املالية اجلرائ  مبكافحة معنية الداخلية بوزارة عامه ادارة انشاء على السام  املقام موافقة املتضمن

 األمـوا   غسـ   مكافحـة  نظـام  املتضمن هـ94/1/4156 بتاري  ب م/6414 رق  امللك  املرسوم صدور ذلك
 بدأت وقد"  املالية التحريات وحدة"  تسمى األموا  غس  ملكافحة وحدة إنشاء منه عشر احلادية املادة يف واملشار
 .هـ6/8/4156 تاري  من اعتبارًا أعماهلا
االدارة واملشار له يف املادة الثالثة عشر بـأ    ـه44/2/4199 بتاري  94/م رق  امللك  كما صدر املرسوم 

العامة للتحريات املالية تتمتع باستقاللية عملية كافية وتعم  كجهاز مركزي وطين لتلق  البالغات وحتلي  ونشـر  
وكـللك تلقـ     األمـوا  التقارير وتوجيه بالغات العمليات املشبوهة وغريها من املعلومات املتعلقة بأنشطة غسـ   

 التاسـعة  للمـادة  اسـتناداً ، أو متوي  إرهاب بالغات املعامالت املالية املشتبه بأنها ناجته عن عمليات غس  أموا 
 احملـددة  املاليـة  غـري  واملهـن  واألعمـا   املاليـة  املؤسسـات "  علـى  تـن   واليت األموا  غس  مكافحة نظام من

 متث  بعضها أو األموا  أ  يف لالشتباه معقولة أسباب لديها توفر إذا أو اههااشتب عند للربح اهلادفة غري واملنظمات
 إرهابية عمليات أو اإلرهاب متوي  أو األموا  غس  بعمليات عالقتها أو ارتباطها يف أو إجرام  لنشاط متحصالت

 أو اإلرهـاب  متويـ   أو أموا  غس  عمليات يف تستخدم سوف أنها يف أو اإلرهاب ممول  أو إرهابية منظمات أو
 بغض العمليات هله مث  إجراء حماوالت ذلك يف مبا اإلرهاب ممول  أو إرهابية منظمات من أو إرهابية عمليات
 :اآلتية اإلجراءات تتخل أ  مبالغها عن النظر

 .مباشر وبشك  فورًا املالية التحريات إبالغ .4
 ذات واألطـراف  احلالـة  تلـك  عن لديها املتوفرة واملعلومات البيانات مجيع يتضمن مفص  تقرير إعداد .5

 .به املالية التحريات وتزويد الصلة،
 لنظـام جـرائ  اإلرهـاب ومتويلـه     هــ 51/9/4192 بتاري  46/م رق  امللك  املرسوم صدر كما

 التحريات وحدة) املالية للتحريات العامة اإلدارة تتوىل أ  علىمنه " والثالثو  اخلامسة ملادةا واليت تن 
 جبرمية باالشتباه املتعلقة البالغات لتلق  وطنيًا مركزيًا جهازًا بصفتها – الداخلية وزارة يف( سابقًا املالية
 املـادة  ألحكـام  وفقـاً  التحفظـ   احلجـز  ايقـا   وطلب ونشرها، وحتليلها املعلومات ومجع اإلرهاب متوي 

 ".األموا  غس  مكافحة نظام من( والعشرين اخلامسة)
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( املتضـمن اعتمـاد اهليكـ     9434هــ صـدر القـرار الـوزاري رقـ  )     56/44/4196ويف تاري  
 التنظيم  لإلدارة العامة للتحريات املالية مبسماها احلال .

 االرتباط التنظـيـمـ :
 .ترتبط بوزير الداخلية

 اهلــدف العــــام:
ومتويـ   ألحد من العمليات املاليـة املشـتبه بأنهـا غسـ  األمـوا       التعاو  مع اجلهات االشرافية والرقابية ل

 النظرية الدولية )وفق األنظمة املرعية لللك(. اجلهاتمع والتعاو   اإلرهاب
 :العامـة امــامله

تلق  البالغات الواردة من املؤسسات املالية وغري املالية واألعما  واملهن غري املاليـة احملـددة    .4
واملنظمات غري اهلادفة للربح واجلهات احلكومية االخرى واألفراد عن العمليـات الـيت يشـتبه يف    

فحـة  أنها جرمية غس  أموا  أو متويـ  اإلرهـاب وفقـًا لنظـام مكافحـة غسـ  األمـوا  ونظـام مكا        
 اإلرهاب ومتويله.  

دراسة وحتلي  ونشر التقارير وتوجيه بالغات العمليات املشبوهة وغريها من املعلومات املتعلقة  .5
بأنشطة غس  األموا  ومتوي  اإلرهاب إىل اجلهات املختصة بالتحقيق أو اجلهات ذات العالقة أو 

 التصرف فيها. 

دًا لنظـام  مكافحـة غسـ  األمـوا  ومكافحـة      اسـتنا  –انشاء قاعدة بيانات )كجهاز مركزي وطـين   .9
( تزود بكافة البالغات واملعلومات اخلاصـة بغسـ  األمـوا  أو متويـ  اإلرهـاب      ومتويلهاإلرهاب 

 .مع احملافظة على سريتها وجعلها متاحه للجهات ذات العالقة ويت  حتديث هله القاعدة تباعًا

واختاذ ما يلزم من إجراءات بهدف مكافحة غس  اجلهات ذات العالقة  طلب وتباد  املعلومات مع .1
وحدات التحريات املالية االخرى ، وكللك طلب وتباد  املعلومات مع األموا  أو متوي  اإلرهاب

( مـن  52فيما يتعلق مبكافحة غس  األموا  أو متوي  اإلرهاب وفقا ملـا نصـع عليـه املـادة )     
 ظام مكافحة متوي  اإلرهاب.( من ن 92-94نظام مكافحة غس  األموا  واملواد  )
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إعداد النماذج اليت تستخدم يف إبالغ املؤسسات املاليـة وغـري املاليـة واملنظمـات غـري اهلادفـة        .2
 .للربح عن العمليات اليت يشتبه يف انها غس  أموا  أو متوي  اإلرهاب

غسـ    القيام جبمع املعلومات عما يرد اليها من بالغات بشـأ  العمليـات الـيت يشـتبه يف انهـا      .6
 لألموا  أو متوي  اإلرهاب وحتليلها.

االستعانة مبن تراه اإلدارة العامة للتحريـات املاليـة مـن اخلـواء واملختصـا مـن اجلهـات ذات         .7
 العالقة فيما يتعلق بنشاط اإلدارة.

 لقيام بالبحث والتحري امليدان  وهلا االستعانة باجلهات األمنية األخرى.ل .8

إيقا  احلجز  التحفظـ  علـى   )عند احلاجه( املوافقة على دعاء العام الطلب من هيئه التحقيق واال .3
األموا  واملمتلكات والوسائط املرتبطـة جبرميـة غسـ  األمـوا  أو متويـ  اإلرهـاب علـى النحـو         

( من نظام مكافحة اإلرهـاب  92( من نظام مكافحة غس  األموا  واملادة )41املبا يف املادة )
 ومتويله.

دم قيام الدالئ  أو الشبهة علـى ارتكـاب أي   لعالتحلي  بشأنها  ينته ت اليت التصرف يف البالغا .44
 ( من نظام مكافحة غس  األموا .5من األفعا  املنصوص عليها يف املادة )

التنسيق مع اجلهات الرقابية على املؤسسات املالية وغري املالية واألعمـا  واملهـن غـري املاليـة      .44
نظمـة واللـوائح   لأل وفقـاً  رفـع كفـاءة اإلبـالغ    علـى  للعمـ  احملددة واملنظمات غري اهلادفة للربح 

 والتعليمات املقررة ملكافحة غس  األموا  أو متوي  اإلرهاب.

املبلغة والسلطات املختصة ذات العالقة مبكافحة عمليات غس   للكياناتتوفري التغلية العكسية  .45
 األموا  ومتوي  اإلرهاب.            

ملشاركة يف إعداد برامج توعوية بشأ  مكافحة غس  األموا  أو متويـ  اإلرهـاب بالتنسـيق مـع     ا .49
 اللجنة الدائمة ملكافحة غس  األموا .

حريـات املاليـة االخـرى وفقـا لألنظمـة واإلجـراءات       الدخو  يف ملكرات تفـاه  مـع وحـدات الت    .41
 املرعية. 

 .(FATF) املال  العم  فريق اجتماعاتباملشاركة الفعالة يف جلا  العم   .42

للمينافـــات    املـــال  العمـــ  فريـــق املشـــاركة الفعالـــة يف جلـــا  العمـــ  باجتماعـــات     .46
(MENAFATF). 
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 .)اإليقمونع(جمموعة  باجتماعات العم  جلا  يف الفعالة املشاركة .47

 .تلق  بيانات اإلقرار وحاالت الضبط ودراستها وحتليلها .48

 .إعداد الدراسات الالزمة اليت تسه  يف رفع كفاءة عملها .43

عم  اجلهـات ذات العالقـة يف جمـا  مكافحـة      كفاءة رفع يف تسه  اليت الالزمة إعداد الدراسات .54
 غس  األموا  ومتوي  اإلرهاب.
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 :لتحريات املاليةل لإلدارة العامةاهليك  التنظيم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 هـ.62/01/0342العامة للتحريات املالية بتاري  مت إعتماد اهليك  التنظيم  لإلدارة *

 وزير الداخلية

 اإلدارة العامة للتحريات املالية
 )الـمـديــر الــعــــام(

 مكتب املدير العام

 إدارة التخطيط والتطوير

 شعبة البحث والتحري املعلوماتشعبة تقنية 

 املــستــشارو 

 مســاعـد املدير العام

 إدارة التقيي  واإلجراء السريع إدارة البالغات

 والدراسات إدارة املعلومات إدارة التحلي 
 والدراسات

 إدارة تباد  املعلومات

 إدارة املساندة اإلدارية


