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 : مقدمة

لزم 
ُ
بالقيام من دون تأخير بتجميد كافة أموال الدول  وتمويله اإلرهاب بمكافحة الصلة ذات األمن مجلس قراراتت

نات بما واألصـــول املاليــــة أو املـــــوارد االقتصاديـــــة األخـــرى التي تعود إلى أولئك األفراد أو تلك الجماعات واملؤسسات والكيا

مباشرة، إليهم أو إلى أفراد  ذلك األموال املتأتية من ممتلكات تعود ملكيتها أو يعود التصرف فيها بصورة مباشرة أو غير

 عنهم أو بتوجيه منهم أو يأتمرون بأمرهم بشكل مباشر أو غير مباشر، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل عدم
ً
 يتصرفون نيابة

إتاحة تلك األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية لصالح هؤالء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق رعاياها أو 

 أي أشخاص موجودين في أراضيها.
 

م القاض ي 13/4/2012هـ املوافق 22/5/1433وتاريخ  25505األمر السامي رقم  صدرهذا االلتزام  وبموجب

تم التعميم  والتي، (1988)رقمواآللية الخاصة بالقرار  ،(1267/1989) رقم منلية الخاصة بقرار مجلس األ آلاباملوافقة على 

 وفيم. 27/4/2012 املوافقهـ.6/6/1433وتاريخ  38954وزارة الداخلية رقم  رقيةعنهما للجهات املعنية بالتنفيذ بموجب ب

على آليات تطبيق قرارات مجلس األمن ذات الصلة  األول  التحديث صدرم 23/1/2017 فقه املوا25/4/1438 تاريخ

( 32املادة ) وذلك بناًء على ،هـ25/4/1438وتاريخ   (109130م )رق زارة الداخليةو بمكافحة اإلرهاب وتمويله بموجب برقية 

ه 4/5/1440ه، وفي تاريخ 24/2/1435( وتاريخ 16)م/ املرسوم امللكي رقمالصادر بم مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله نظا من

اإلرهاب وتمويل بموجب برقية رئاسة صدر التحديث الثاني على آليات تطبيق قرارات مجلس األمن ذات الصلة بمكافحة 

( من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله الصادر 75ه، وذلك بناًء على املادة )4/5/1440وتاريخ  32576أمن الدولة رقم 

" تقوم اللجنة الدائمة ملكافحة اإلرهاب وتمويله بتلقي  ، التي نصت على أنهـ12/2/1439( وتاريخ 21)م/ باملرسوم امللكي رقم

الطلبات التي ترد من الدول والهيئات واملنظمات في ما يتعلق بقرارات مجلس األمن الخاصة بمكافحة اإلرهاب أو تمويله 

صلة وتصدر بقرار من وتقوم بوضع اآلليات وتحديثها واتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لتنفيذ قرارات مجلس األمن ذات ال

 :ومنها  رئيس أمن الدولة".
 

 رقم األمن مجلس للجنة املوحدة القائمة على باملدرجين الخاصةآلية تطبيق قرارات مجلس األمن  .1

وسائر املرتبطين بهما من أفراد وجماعات  ،القاعدة)داعش(، وتنظيم  بتنظيم الخاصة( 1267/1989/2253)

ــــــالتي تدعى ب ،ومؤسسات وكيانات ـــ "قائمة الجزاءات بشأن تنظيم داعش، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد ـــ

  وجماعات ومؤسسات وكيانات".
 

الصلة ويشمل القرار أسماء األفراد والكيانات ( والقرارات الالحقة ذات 1988آلية تطبيق قرار مجلس األمن رقم ) .2

 عن سائر األفراد والجماعات  ضمن 1988 القراروالذين جرى إدراجهم قبل تاريخ اتخاذ 
ً
حركة طالبان فضال

 ملا 
ً
واملؤسسات والكيانات الذين يشتركون مع حركة طالبان في تهديد السالم واالستقرار واألمن في أفغانستان وفقا

  .1988من القرار  30فقرة تقرره اللجنة املنشأة بموجب ال

 

 
 

 



 
 

  

4 
 

 

 

 

( الذي يستهدف كل من يقوم أو يشرع بأي وسيلة كانت وبصورة مباشرة أو 1373)آلية تطبيق قرار مجلس األمن رقم  .3

غير مباشرة، وبإرادته بتقديم أو جمع األموال أو محاولة القيام بذلك بنية استخدامها الرتكاب جريمة إرهابية، أو علمه 

 لهذا العمل، أو لصالح منظمة إرهابية أو شخص إره
ً
 أو جزئيا

ً
حتى لو لم يقع  ابي ألي غرض كانبأنها ستستخدم كليا

 لتنفيذه أو الشروع به، أو ترتبط األموال بعمل ، أو لالعمل اإلرهابي
ً
م يتم الشروع به، أو لم تستخدم األموال فعليا

 
ً
، كان البلد الذي وقعت فيه الجريمة اإلرهابية أو الذي كان من املخطط أن تقع فيه تلك الجريمةإرهابي معين، أيا

 لصلتها بأنشط لصالح تنظيم )داعش(، ويشمل األفر 
ً
اد والجماعات واملؤسسات والكيانات التي تستهدفها الدول وطنيا

وتنظيم القاعدة، وسائر املرتبطين بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات مدرجة على القائمة املوحدة للجنة 

 بأن تحديث القائمة يكون من خالل (1988وكذلك املدرجة على القائمة املوحدة للجنة ) (1267/1989/2253)
ً
، علما

 .فقط رئاسة أمن الدولةما يرد من 
 

  بتوجيهعليه قامت مؤسسة النقد العربي السعودي  وبناءً 
ُ
 من اإلجراءات  شرف عليهااملؤسسات املالية التي ت

ً
التخاذ عددا

شار إليها أعاله، 
ُ
 املوافقه 22/7/1438 وتاريخ 381000077863 رقم بموجب التعميممن تنفيذ لآلليات املحدثة امل

 .(2م )امللحق رقم 19/4/2017

 مـــوحرص
ً
ـــودي علـــربي السعــــد العــــة النقــــن مؤسســــا ـــراءات واآلليــــــل لإلجـــــى التطبيق األمثــــ ـــات مــ ات ــــــاملؤسس لـــــن قبـــ

 الصلة ذات األمن مجلس قرارات تطبيق آليات لتنفيذهذا الدليل  بتحديثقامت  ، فقدة التي تشرف عليهاــــــــاملالي

 وتاريخ 391000014326 رقم املؤسسةه من خالل تعميم ــــم إرسالــــذي تــــالاملحدثــــة،  هـــوتمويل اإلرهاب بمكافحة

 (.1)امللحق رقم  ه6/2/1439
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 بمكافحة الصلة ذات األمن مجلس قرارات تطبيق آليات تنفيذدليل 

 وتمويله اإلرهاب

 
 

 بمكافحة الصلة ذات األمن مجلس قرارات لتنفيذ الصادرة اآللياتبحسب  املحددةتجميد األموال  .1

  :وتمويله اإلرهاب

 

1-1  
ً
  وتمويله، اإلرهاب بمكافحة الصلة ذات األمن مجلس بقرارات التزاما

ً
 بهذا الصادرة لآلليات وتنفيذا

 إنذار سابق ودون  (ساعات غضون  في) تأخير دون  من بالقيام املالية املؤسساتعلى  يجب الخصوص

  يحوزها أو عليها يسيطر أو يملكها ممتلكات أو اقتصادية موارد أو أموال أي بتجميد
ً
  أو كليا

ً
 بشكل   جزئيا

 : اآلتي من أي مباشر غير أو مباشر

( أو لجنة 1267/1989/2253مدرج في قائمة لجنة مجلس األمن ) أي شخص أو مجموعة أو كيان (أ)

 .(1988مجلس األمن )

 عن شخص (ب)
ً
املشار إليها  مدرج في قوائم مجلس األمن أو مجموعة أو كيان أي شخص يتصّرف نيابة

 عليه بشكل  مباشر أو غير مباشر.، أعاله في الفقرة )أ(
ً
 أو مسيطرا

ً
 أو بتوجيه منه أو يكون مملوكا

 

 أو طبيعي شخص أي على وتمويله اإلرهاب بمكافحة الصلة ذات األمن مجلس قرارات تطبيق آليات تحظر 1-2

 ألي ممتلكات أو اقتصادية موارد أو أموال أي إتاحة املالية ملؤسساتا فئات كافة ذلك في بما اعتباري 

 من غيرها أو املالية الخدمات أشكال من شكل أي تأمين مدرج، ويحضر كيان أو مجموعة أو شخص

  لصالحهم، أو األشخاص الءهؤ ل مباشر غير أو مباشر بشكل   الخدمات
ّ

 لجان قبل من االسم رفع بعد إال

 . مؤسسة النقد العربي السعودي قبل منمسبب مسبق  تصريح على الحصول  أو األمن مجلس
 

، من خالل الرجوع يوميمتابعة تحديث بيانات املدرجين على قوائم األمم املتحدة بشكل كما تتطلب اآلليات  1-3

 على يحتوي  إلكتروني بموقع اللجنتان تحتفظو  ،(1988( ولجنة )1267/1989/2253إلى موقع لجنة )

 :اآلتيين العنوانين على وذلك املدرجين، األشخاص بأسماء املحدثة اللوائح

 materials/1988https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/ 

 aq_sanctions_list.shtml/1267http://www.un.org/sc/committees/ 

 : اآلتي عنوانالويمكن إيجاد كافة القرارات التي اعتمدها مجلس األمن التابع لألمم املتحدة على 

/ionshttp://www.un.org/ar/sc/documents/resolut 

 

 

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1988/materials
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/
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ضون خمسة أيام عمل )كحد غفي  في حال التجميد وذلك مؤسسة النقد العربي السعودي إبالغ يجب  1-4

من هذا  ج(-3-3كما هو مفصل في الفقرة ) ، وإعطاء التفاصيل الكاملة عن الحساب أو العمليةأقص ى(

 ةاملالئم اتواتخاذ االجراءمؤسسة النقد العربي السعودي عنها  إبالغيتم  في حال تشابه األسماءو. الدليل

التي  وفق درجة التشابه)التجميد أو عدم التجميد لحين ورود توجيه من مؤسسة النقد العربي السعودي( 

 .تقدرها املؤسسات املالية بناًء على املعلومات والبيانات املتوفرة لديها

  عوديةمن قبل اململكة العربية الس تصنيفها يتم أسماء ألي الفوري التجميديتم  1-5
ً
 األمن مجلس لقرار وفقا

)اللجنة الدائمة ملكافحة  رئاسة امن الدولةمن خالل  بشأنها التجميد طلبات تصدرالتي و  ،(1373) رقم

  اإلرهاب(
ُ
 مرر للمؤسسات املالية عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي.وت

 

يجوز السماح بأن تضاف إلى الحسابات املجمدة أي مدفوعات مقدمة لصالح املدرجة أسمائهم في القوائم  1-6

مؤسسة وإبالغ من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات، شريطة أن تظل هذه املدفوعات مجمدة، 

 النقد العربي السعودي بها. 

 

 

 :اتبموجب القرار  األموال التي يجب تجميدها .2
 

 اإلرهاب بمكافحة الصلة ذات األمن مجلس قرارات تطبيق آليات في عليها املنصوص االلتزامات تسري  2-1

األصول أو املوارد  ": شمليل اآلليات في موّسع بشكل تحديده تم مصطلح وهو" أموال" أي على وتمويله

 كانت قيمتها أو نوعها ، سواًء كانت 
ً
االقتصادية أو املمتلكات من أي نوع، كيفما تم الحصول عليها، وأيا

مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، باإلضافة إلى الوثائق أو الصكوك أو 

 كان شكلها بما ف
ً
ي ذلك النظم اإللكترونية أو الرقمية واالئتمانات املصرفية التي املستندات أو األدوات أيا

تدل على ملكية أو مصلحة فيها، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر جميع أنواع الشيكات والحواالت 

فوائد أو أرباح أو دخول أخرى  لكمبياالت وخطابات االعتماد، وأيواألسهم واألوراق املالية والسندات وا

 ة على أو متولدة من هذه األموال أو األصول األخرى سواء داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها".مترتب
 

  عليها يسيطر أو يملكها التي األموال إلى التجميد أمريمتد   2-2
ً
  أو كليا

ً
 مباشر غير أو مباشر بشكل   جزئيا

 الشخص عليها يسيطر التي الشركات على املثال سبيل على بذلك التجميد أمر فينطبق. املعني الشخص

 املصرفية الحسابات على سبيل املثال رسمي بشكل   يملكها أن دون  من أي مباشر غير أو مباشر بشكل   املدَرج

 م مباشر، غير بشكل   املدرج الشخص يملكها التي الشركات أو االئتمانية والصناديق املشتركة
ً
 األوالد عبر ثال

 املشتركة شاريعوامل املدرج الشخص يستخدمها التي الصورية أو الوهمية والشركات ةالزوج أو القاصرين

 أو عليها السيطرة إخفاء بهدف غامضة أو معّقدة ملكية هيكليات لديها التي والشركات فيها يشارك التي

 مدرج شخص لسيطرة تخضع أموال أي أّن  إليضاح فقط األمثلة بعض هذه. مدَرج شخص قبل من ملكيتها

  أكان األشكال من شكل   بأي لكيتهمل أو
ً
ها كانت، آلية أي وعبر مباشر غير أو مباشرا

ّ
 نطاق ضمن تقع كل

 .األمن مجلس قرارات
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 أو الشخص بين مشتركة حيازتها أو عليها السيطرة أو ملكيتها تكون  التي األموال أن مالحظة املهم من 2-3

  ليس كيان أو مجموعة أو وشخص املدرج الكيان أو املجموعة
ً
 في بما بكاملها التجميد مرأل  تخضع مدرجا

وال يتم التصرف فيها  .املدرج غير الكيان أو املجموعة أو الشخص عليه يسيطر أو يملكه الذي الجزء ذلك

)اللجنة الدائمة  رئاسة أمن الدولةإال بعد الرجوع ملؤسسة النقد العربي السعودي التي بدورها تشعر 

 على أن تتم معالجة كل حالة على حدة. املوضوعللنظر في  ملكافحة اإلرهاب(

 

  :املدرجة األسماء جميع العمالء مقابل من املالية املؤسسات تحقق آلية .3
 

 وبصفة مستمرة  التحقق املالية املؤسسات على 3-1
ً
 الحصول  تم معلومات وأي العمالء بيانات قواعد منيوميا

 ذات األمن مجلس لجنتي قبل من املدرجة باألسماء ومقارنتها املوجودين أو املحتملين العمالء حول  عليها

 املالية املؤسسات كانت إذا ما وتحديد ،في هذا الدليلاملشار إليهما  بمكافحة اإلرهاب وتمويله الصلة

بقائمة االحتفاظ يجب وبالتالي  مجلس األمن.لجنتي ل خاضعة لقرارات أموا أي إدارتها تحت أو بحيازتها

كذلك ينطبق هذا األمر على  .قاعدة البيانات للكيانات واألشخاص املدرجين على هذه القوائممحدثة في 

 لقرار مجلس األمن )
ً
 وفقا

ً
وتمررها مؤسسة  رئاسة أمن الدولة( التي ترد من 1373األسماء املصنفة وطنيا

 .إلى املؤسسات املالية التي تشرف عليها النقد العربي السعودي
 

 ألي يخضعون  ال عمالءها أن من للتأكد إلكترونيةبرامج تقدم خدمات  على املالية املؤسسات بعض تعتمد 3-2

 الخدمات هذه أن هنا بالذكر الجدير ومن. (1988( أو لجنة )1267/1989/2253جزاءات ترتبط بلجنة )

 القيام من بد وال ،املفروضة باإلجراءات لاللتزام مؤكدة ضمانة اعتبارها يجوز  ال ولكن مفيدة اإللكترونية

 لألمم التابعة العقوبات لجان قبل من املدرجة باألسماء للمقارنة اليومية وبصفة مستمرة التحقق بعمليات

املفروضة على االسماء املدرجة على  ويظل االساس في متابعة التحديثات وضمان تطبيق الجزاءات .املتحدة

( هو املوقع االلكتروني 1988( ولجنة مجلس االمن )1267/1989/2253قائمة لجنة مجلس االمن )

 (.3-1للجنتين واملشار لهما أعاله في الفقرة )
 

 واجب أموال هي إدارتها تحت أو حيازتها في األموال من أي أّن  املالية املؤسسات إحدى اكتشفت حال في 3-3

 :التالية الخطوات اتخاذ عليها ،تجميدها
 

  -أ
ً
ية منها أو ومن دون تأخير )في غضون ساعات( القيام مباشرة

ّ
بتجميد كل هذه األموال وأي أموال متأت

 . سابق إنذارناتجة عنها من دون 
 

االمتناع عن تقديم أي خدمات مالية أو غيرها أو توفير األموال ألي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج أو  -ب

لصالحه. ويتضّمن هذا الحظر أي نوع من الخدمات املقدمة إلى الشخص أو املجموعة أو الكيان املدرج، 

خدمات الوساطة  املالية أوأي نوع من االستشارات أو الخدمات  توفيربما في ذلك فتح الحسابات أو 

مادية أو غير مادية، أكانت  متلكات بشكل  مباشر أو غير مباشرأي نوع من األصول أو امل أو ،واالستثمار

 ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة.
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تاريخ من )كحد أقص ى(  عمل أيام خمسةفي غضون  بالتجميد السعودي العربي النقد مؤسسة إبالغيجب  -ج

التجميد، مع تزويدها باملعلومات حول وضع األموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة األموال  فرض

 املجمدة وكميتها وأي معلومات أ
ُ
على املؤسسات املالية و  ل االلتزام بها.سهخرى ذات صلة بالقرارات أو قد ت

 دة.املزو ة املعلومات دقتتأكد من  أن
 

 عليها يبقى مستهدفة، أموال أي إدارتها تحت أو حيازتها في ليس أنه املالية املؤسسات حدىإل  تضحا حال في 3-4

  السعودي العربي النقد مؤسسة إبالغ
ً
 تعاملت عابر عميل أي أو السابقين عمالئها أحد كان حال في فورا

 .مدرج كيان أو مجموعة أو شخص هو معه

3-5  
ً
من خالل الوسائل املتاحة نظاما ًعن املعلومات على املؤسسات املالية في حال تشابه األسماء، البحث وفرا

التي تؤكد تطابق االسم من عدمه، وفي حال لم تتوصل املؤسسات املالية الي معلومات تؤكد تطابق االسم 

 دون اتخاذ أي إجراء.
ً
 من عدمه يتم ابالغ مؤسسة النقد العربي السعودي فورا

 

   :التجميد أمر  رفع تم حال في يةاملال املؤسسات قبل من اتباعها الواجب اإلجراءات .4

   

 دون  يجب فإنه( 1988) ولجنة( 1267/1989/2253) لجنة األمن مجلس لجنتي قبل من االسم رفع حال في 4-1

 ) السعودي العربي النقد مؤسسة وإبالغ ،التجميد رفع مسبق إشعار ودون ( ساعات غضون  في) تأخير
ً
وفقا

  التصنيف نتيجة الرفع بعدم مسبق إشعار يرد مالم ،أدناه( 2-4ملا تم توضيحه في الفقرة 
ً
 مجلس لقرار وفقا

  عالقاتها تجميد تم التي األسماء إلى وبالنسبة(. 1373) رقم األمن
ً
 النقد مؤسسة من توجيهات على بناءً  سابقا

  .التجميد برفع تعليمات املؤسسة من يرد حتى مجمدة تبقى السعودي العربي
 

 من)كحد أقص ى(  عمل أيام خمسةفي غضون  التجميد برفع السعودي العربي النقد مؤسسة إبالغيجب  4-2

التجميد، مع تزويدها باملعلومات حول وضع األموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة األموال  رفع تاريخ

تتأكد  أنعلى املؤسسات املالية و  .معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات وكميتها وأي املرفوع عنها التجميد

 .من دقة املعلومات املزودة
 

واألصول األخرى املجمدة التي تم تحديدها بناًء  األموال عن الجزئي الرفعمجلس األمن على  موافقةحال  في 4-3

مؤسسة النقد العربي السعودي بإبالغ املؤسسات املالية التي  تقومس ،(1452على قرار مجلس األمن رقم )

 تشرف عليها بهذا الشأن.

 

 املعلومات:سرية  .5

 
ً
لقرارات مجلس األمن ذات الصلة  يجب على املؤسسات املالية ضمان سرية املعلومات املتعلقة باألسماء املدرجة وفقا

، ومنها نظام مكافحة غسل بما يتوافق مع األنظمة والتعليمات الخاصة بذلكذلك بمكافحة اإلرهاب وتمويله، و 

وقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن  ،وتمويله، ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب األموال

 .مؤسسة النقد العربي السعودي
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 مجلس لقراراتالتزام تطبيق املؤسسات املالية  من السعودي العربي النقد مؤسسةتحقق  آلية .6

 :وتمويله اإلرهاب بمكافحة الصلة ذات األمن
 

بالجزاءات املفروضة على األسماء  التزامها الكامل التدابير التي من شأنها ضمانالقيام بكافة على املؤسسات املالية 

( واألسماء التي تردها من 1988( ولجنة مجلس األمن )1267/1989/2253املدرجة على قائمة لجنة مجلس األمن )

 لقرارا مجلس األمن )
ً
زام الكامل بما ورد ، وسيتم التحقق من االلت(1373مؤسسة النقد العربي السعودي استنادا

وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في األنظمة الخاصة بهذا الشأن في حال تهاون  يدانية،املزيارات الأعاله من خالل 

  .املؤسسات املالية أو تقصيرها أو عدم تنفيذها للتعليمات

 

في آليات تطبيق عليها واإلجراءات املنصوص  باملتطلبات االلتزام عدمالعقوبات التي تطبق في حال  .7

 :قرارات مجلس األمن ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب وتمويله

 لألنظمة الخاصة بذلك كل من تهاون في إيقاع التجميد أو تنفيذ أمر التجميد بحق 
ً
يكون عرضة للمحاسبة وفقا

وكذلك كل من  األسماء التي تنطبق عليها آليات تنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب وتمويله،

يتيح األموال أو يؤّمن الخدمات املالية أو غيرها من الخدمات املرتبطة بها إلى الشخص املدرج أو لصالحه بما يخالف 

أو ال يفصح عن املعلومات أو يفصح عن  وتمويله، اإلرهاب بمكافحة الصلة ذات األمن مجلس قرارات تطبيق آليات

 .في تزويد املعلومات التأخير أو ،بقصد أو بسبب اإلهمال صحيحة غيرمعلومات 

 الحصول على املعلومات: .8

 حول  لحصول على معلومات دقيقة، سواء كانت معلومات أساسية أو معلوماتيجب أن تقوم املؤسسة املالية با

 الصلة ذات األمن مجلس لجنتي قبل من املدرجة باألسماء مقارنتهاللتأكد من  املوجودين أو املحتملين العمالء

باملستفيد الحقيقي لألشخاص  بمكافحة اإلرهاب وتمويله املشار إليهما في هذا الدليل، ومن ضمنها املعلومات املتعلقة

االعتبارية )كشركات الواجهة( عند التحقيق في الجرائم أو املخالفات املتعلقة بقرارات مجلس األمن التي تتناول تمويل 

 .اإلرهاب

 التظلم:و اإلخطار آلية  .9

 لقرارات مجلس األمن حق اإلخطار بأنه تم تطبيق إجراءات قرارات مجلس األمن عليه لوروده في أحد 
ً
للمصنف وفقا

 القوائم التابعة لهذه القرارات.

 كما أنه يحق 
ً
رفع قضايا تظلم سواء داخل اململكة أو خارجها إزاء أي قرارات  للقرارات مجلس األمنللمصنف وفقا

، مع مراعاة حقوق لهر بحقه وفق ما نص عليه نظام ديوان املظالم وكذلك نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويتصد

 لاللتزامات.
ً
 األطراف الثالثة حسنة النية التي تتصرف بحسن نية تنفيذا
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 :والتعليمات األخرى اإلرشادات  .10

تمويل اإلرهاب لديها وتقييمها وفهمها وتوثيقها يتعين على املؤسسات املالية املبلغة تحديد مخاطر تمويل اإلرهاب 

وتحديثها وتوفير تقييمها للمخاطر ملؤسسة النقد العربي السعودي عند الطلب، مع األخذ بعين االعتبار مجموعة 

واسعة من عوامل الخطر بما فيها تلك املرتبطة بـعمالئها أو البلدان أو املناطق الجغرافية، أو املنتجات أو الخدمات، 

أو املعامالت أو قنوات التسليم، على أن تتضمن دراسة تقييم املخاطر للمنتجات الجديدة، وممارسات العمل 

 والتقنيات قبل استخدمها.

(، وذلك من خالل موقع رئاسة 1373يجب متابعة تحديث القائمة املوحدة الوطنية والتابعة لقرار مجلس األمن رقم )

حة اإلرهاب وتمويله(، وذلك بشكل يومي وبصفة مستمرة مع مالحظة أي تعديالت أمن الدولة )اللجنة الدائمة ملكاف

تطرأ على القائمة املوحدة الوطنية من إدراج جديد أو حذف، أو تعديل بيانات، على أن يتم متابعة التحديث مباشرة 

 ن الدولة.من خالل املوقع اإللكتروني الخاص باللجنة الدائمة ملكافحة اإلرهاب وتمويله برئاسة أم

( رفع 3( التجميد أو إلغاء التجميد و)2( التسمية/اإلدراج و)1جودة اإلجراءات املطبقة ألغراض )يجب القيام بتقييم 

 وما مدى التزام هذه اإلجراءات بمتطلبات القرارات الصادرة عن مجلس األمن؟؟ األسماء من القوائم

 

 

 – ىانته -
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  (1رقم ) امللحق
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  (2رقم ) امللحق
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