
 

ائم و  األموال غسل الوقاية من عمليات سياسة   اإلرهاب تمويلجر

 مقدمة

في  الجمعية اتخذتهاتمويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية التي جرائم غسل األموال و الوقاية من عمليات تعد سياسة 

 
ً
بتاريخ  31م/ لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقممجال الرقابة املالية وفقا

  .السياسةوالئحته التنفيذية وجميع التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه  هـ،11/5/1433

 النطاق

الدعوة   جمعيةفي  ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعيةتحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملين 

 واإلرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة .

 

 البيان

 التعريفات( 1) مادة

 االجتماعية . والتنمية البشرية املوارد وزارة هي :الوزارة (1

 . الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة جمعية هي :الجمعية  (2

 خاصة بالضوابط وهي اإلرهاب( وتمويل األموال غسل مكافحة سياسة(  السياسة هذه تسمى :السياسة  (3

 عمل نطاق في وتمويل اإلرهاب دعم أو األموال لغسل ممارسة ي أ حةفي مكاف الجمعيةتتبعها  التي واإلجراءات

 خاللها من الجمعية وتسعى العالقة، الرسمية ذات واألنظمة السياسة هذه في الواردة التعريفات وبحسب الجمعية

 .فيها عن املتورطين ملكافحتها والتبليغ املختصة الجهات مع للتعاون 

 أموال حقيقةأصل  تمويه أو إخفاء ورائه من يقصد فيه، الشروع أو علف أي ارتكاب :األموال غسل جريمة (4

 الصادر األموال غسل نظام مكافحة وبحسب ،املصدر  كأنها مشروعة تبدو وجعلها النظام أو للشرع خالفا مكتسبة

 من بأي قام من كل األموال غسل مرتكبا لجريمةيعد ، 4 / 2 / 1439  وتاريخ( 80) رقم الوزراء مجلس بقرار

 :اآلتية األفعال

 غير إخفاء املصدر ألجل جريمة، متحصالت من بأنها علمه مع بها، عملية أي إجراء أو نقلها أو أموال تحويل  -أ

 تحصلت التي األصلية ارتكاب الجريمة في متورط شخص أي مساعدة ألجل أو تمويهه، أو األموال لتلك املشروع

 .هاارتكاب عواقب من لإلفالت األموال تلك منها

 .غير مشروع مصدر أو جريمة متحصالت من بأنها علمه مع استخدامها، أو حيازتها أو أموال اكتساب  -ب



 

 أو الحقوق  بها التصرف طريقة أو مكانها أو ملكيتها أو حركتها أو مصدرها أو أموال، طبيعة تمويه أو إخفاء  -ت

 .جريمة متحصالت من بأنها علمه مع بها، املرتبطة

 أو االشتراك التعريف، هذا في (3 (و ( 2 (و ( 1 ( الفقرات في عليها املنصوص ألفعال ا من أي ارتكاب في الشروع  -ث

 التسهيل أو النصح التوجيه أو أو املشورة، تقديم أو التحريض أو املساعدة تأمين أو االتفاق بطريق ارتكابها في

 ".أو التآمر  التستر أو التواطؤ أو

 ( رقم الوزراء مجلس بقرار الصادر وتمويله إلرهاب ا جرائم مكافحة نظام ببحس تعرف  :اإلرهاب تمويل جريمة (5

 كيان ملصلحة أو إرهابية جريمة الرتكاب أموال توفير" :اإلرهاب تمويل بجريمة يقصد ه، 143٩ / 2 / 11 وتاريخ ( ٩2

 ".وتدريبه إرهابي سفر تمويل ذلك في بما النظام، في الواردة الصور  من صورة بأي إرهابي

 سواء – املمتلكات امتالكها طريقة أو نوعها أو قيمتها كانت أيا واملمتلكات االقتصادية املوارد أو األصول  :األموال (6

 واملستندات والصكوك والوثائق ملموسة غير أم ملموسة منقولة غير أم منقولة مادية غير أم مادية أكانت

 ذلك ويشمل .خارجها أم السعودية العربية اململكة داخل نتأكا سواء شكلها؛ كان أياد االعتما وخطابات والحواالت 

 ألوراق ا جميع وكذلك فيها، مصلحة أو ملكية على تدل التي املصرفية واالئتمانان الرقمية أو االلكترونية األنظمة

  .األموال هذه من تنتج أخرى  مداخيل أو أرباح أو فوائد أية أو ، واملالية التجارية

 األنظمة أو الشرع وفق عليها معاقبا جريمة يعد السعودية العربية اململكة داخل يرتكب فعل كل :األصلية الجريمة  (7

 التي الدولة لقوانين وفقا جريمة يعد السعودية العربية اململكة خارج يرتكب فعل وكل السعودية، العربية اململكة في

  .فيها ارتكب

 مباشر غير أو مباشر بشكل رجهاخا أو السعودية العربية ملكةامل داخل املتحصلة أو الناشئة األموال :املتحصالت  (8

 .مماثلة أموال إلى جزئيا أو كليا بدلت أو حولت التي األموال ذلك في بما أصلية، جريمة ارتكاب من

 اإلذنين والسندات كالشيكات لحاملها وثيقة شكل في تكون  التي النقدية األدوات :لحاملها للتداول  القابلة األدوات  (٩

 بمجرد االنتفاع معه ينتقل اخر شكل أي في أو صوري ملستفيد صادرة أو له مظهرة أو لحاملها إما التي الدفع وأوامر

 .املستفيد اسم منها وحذف موقعة تكون  التي املكتملة غير واألدوات تسليمه،

 .أنشطتها على تبرعه ليصرف للجمعية، عينيا أو نقديا تبرعا يقدم شخص كل هو :العميل / املتبرع  (10

 

 اململكة في العالقة ذات الجهات من الصادرة النظامية املرجعيات على بنائها في وتتكامل السياسة هذه تستند (2)مادة

 : في واملتمثلة السعودية العربية

 امللكي باملرسوم عدل ثم هـ 25/06/1424في (3٩م/ ( رقم الكريم امللكي باملرسوم األموال غسل مكافحة نظام  -1

 ،هـ 05/02/143٩  بتاريخ( 20)م /  رقم الكريم امللكي باملرسوم عدل ثم ه 1424/05/11 وتاريخ( 31م/(  رقم الكريم

 . التنفيذية والئحته



 

 والئحتههـ  12/02/143٩ وبتاريخ (21/ م(  رقم امللكي باملرسوم الصادر وتمويله اإلرهاب جرائم مكافحة نظام -2

 االهداف على باملوافقة القاض يهـ  15/01/1440وتاريخ( 4)  قمر  الوزراء مجلس قرار صدر كما التنفيذية،

 تلك لتحقيق الوطنية العمل وخطة وتمويله اإلرهاب جرائم ومكافحة األموال غسل ملكافحة الوطنية االستراتيجية

 .االهداف

 :ومنها الجمعية في املعتمدة اإلجراءات وأدلة واللوائح للسياسات باإلضافة

 من املعتمدة الحوكمة معايير متطلبات وفق الجمعية عمل تضبط التي واإلدارية املالية ياساتوالس الحوكمة وثائق  -3

 .االجتماعية والتنمية البشرية املوارد  وزارة

 . املالية السياسات الئحة  -4

 . املالي اإلجراءات دليل  -5

  .واإلدارية املالية الصالحيات الئحة  -6

 األخرى  اإلدارية اللوائح  -7

 

 تغيير أو تعديل يجوز  وال الجمعية، إدارة مجلس قبل من عليها واملوافقة مناقشتها بعد السياسة هذه دتعتم (3) مادة

 تعميمها ينبغي تعديالت أية صدور  حالة وفي بذلك، يفوضه من أو املجلس عن صادر قرار موجبب إال فيها فقرة أو مادة أي

 .األقل على بشهر سريانها بدء قبل األمر يهمه من كل على

 

 يتعارض ال وبما وأنشطتها، وبرامجها واإلدارية املالية عملياتها كل في السياسة هذه بتطبيق الجمعية تلتزم (4) مادة

 .وتمويله اإلرهاب جرائم مكافحة ونظام األموال غسل مكافحة مينظا مع

 

 يأخذ من أو تعاقدينم موظفين كانوا اءً سو   الجمعية في العاملين جميع علي السياسة هذه أحكام تسري  (5)مادة

 السياسة هذه على االطالع الجمعية في العاملين جميع وعلى السياسة هذه بنود من يشملهم فيما املتطوعين وأيضا حكمهم،

 وعلى ومسؤولياتهم، واجباتهم وأداء بمهامهم القيام عند والتزامات أحكام من فيها ورد بما وااللتزام بها، واإلملام عليها والتوقيع

 والسياسات السياسة بهذه التوعوية اللقاءات وتنظيم منها بنسخة واألقسام داراتاإل  جميع تزويد واإلدارية املالية نالشؤو 

 بها االلتزام من التأكد الجمعية في واملراجعة الرقابة وحدات وعلى ، االختصاص ذات الحكومية الجهات لدى املنشورة األخرى 

 .بمقتضاها والعمل

 



 

 تمويل وجرائم األموال غسل عمليات مكافحة سبيل في االحترازية التدابير من عدد باتخاذ لجمعيةا تلتزم (6) مادة

 :ومنها اإلرهاب

 تمثل والتي الوزارة من واملعتمدة األهلية للجمعيات املالية الحوكمة متطلبات كافة استيفاء على الجمعية تعمل  -1

   .وإداريا اليام الجمعية عمليات كافة وحكومة لضبط الرئيس ي املدخل

 وتمويل األموال غسل عمليات وتخص الجمعية لها تتعرض أن يمكن التي املحتملة املخاطر وتقييم وفهم تحديد  -2

  .املخاطر بهذه املرتبطة العوامل لكافة املستمر التحديث على العمل مع اإلرهاب، جرائم

 وتحقيق الجمعية في املالية العمليات كافة ومراقبة ضبط على تعمل ومحاسبية مالية وإجراءات سياسات اعتماد  -3

 .العمليات هذه على والالحقة واملصاحبة السابقة الرقابة

 للعمل املنظمة واإلجراءات بالسياسات االلتزام بمراقبة تعني الداخلية واملراجعة للتدقيق متكاملة منظومة وضع  -4

  .اإلرهاب تمويلو  األموال غسل مكافحة مجال في االساسية ملتطلباتا توافر وأنها

 الجمعية في عمليات النقد استخدام من للتقليل مميزاتها من واالستفادة النقدية غير املالية القنوات على االعتماد  -5

 
ً
 .  قبضا وصرفا

 التجارة وزارة و العدل ووزارة االجتماعية والتنمية البشرية املوارد كوزارة الرقابية الجهات تصدره بما االلتزام -6

 تعليمات من نظاما املخولة الجهات من وغيرها املالية السوق  وهيئة السعودي العربي النقد ومؤسسة واالستثمار

 :التالي أدنى كحد تشمل أن على الواجبة والعناية عميلك اعرف بمبدأ تتعلق

 في املعتمدة القبض سندات على البيانات من ألدنى ا الحد بتسجيل والعمالء املتبرعين جميع هوية من التحقق •

 .للجمعية املحاسبي البرنامج في وتسجيلها الجمعية

 في املعتمدة واإلجراءات السياسات وفق النظامية أوضاعهم من والتحقق الحقيقين املستفيدين هوية تحديد •

 .الجمعية في واألنشطة بالبرامج املعنية اإلدارات

  .العالقة ذات الرسمية لجهاتا من التبرعات جمع لعمليات املنظمة التعليمات بكافة الجمعية تلتزم  -7

  .التبرع من والغرض املتبرع وبيانات الواردة، بالتبرعات املتعلقة املعلومات جميع تسجيل  -8

 عن تقل ال ملدة املالية العمليات بجميع الخاصة والبيانات والوثائق واملستندات السجالت بجميع الجمعية تحتفظ  -٩

 .الطلب دعن املختصة للجهات اتاحتها مع سنوات، عشر

 والسياسات الرسمية والقوانين لألنظمة مخالفة أي على ينطوي  مالي تعامل أو منحة أو تبرع أي الجمعية ترفض  -10

  .بالجمعية اإلضرار شأنه من تصرف أو شبهة أي على تنطوي  أو الجمعية في املالي للعمل الحاكمة املالية

  .محتملة مخاطر أي من الجمعية لحماية وذلك به عاملتبر  واملبلغ للمتبرع القانونية السالمة من التأكد  -11

 بعد التبرعات بهذه تتصرف وال الجمعية أجلها من أنشئت التي لألغراض إال تبرعات باستقبال الجمعية تسمح ال  -12

  .املتبرع قبل من لها املحددة األغراض  في اال قبولها



 

 ويجب وهمي، أو مجهول  اسم أو مصدر من موالأ أي أو تبرع استقبال أو تجاري  أو مالي تعامل أي إجراء عدم  -13

 تعاقدات إجراء عند أو العمالء هؤالء مع التعامل بداية عند رسمية وثائق إلى استنادا املتعاملين هوية من التحقق

 الصفة ذات للمنشآت الرسمية الوثائق من التحقق يجب كما .عنهم ينوب من طريق عن أو مباشرة بصفة معهم

  .ذلك ونحو عنها بالتوقيع واملفوضين واملديرين لها املالكين وأسماء وعنوانها املنشأة اسم توضح التي االعتبارية

 جرائم وتمويل األموال غسل عمليات مكافحة مجال في العاملين كفاءة لرفع والتدريب القدرات بناء برامج تعزيز  -14

  .اإلرهاب

  .اإلرهاب تمويل وجرائم األموال غسل ملكافحة الجمعية في العاملين لدى الوعي مستوى  لرفع توعوية برامج إقامة  -15

  .الواجبة العناية وإجراءات العمالء على التعرف جودة وتحسين للمكافحة املستخدمة القنوات كفاءة رفع  -16

  .الجمعية في األعمال وفاعلية جودة رفع على تساعد التي الالزمة األدوات توفير  -17

  .املالي التبادل في االعتبارية أو الطبيعية لصفةا ذي الحقيقي املستفيد على التعرف  -18

 واملبالغ األشخاص هوية من التأكد في للمساهمة العالقة ذات الجهات مع الكتروني ربط عمليات إيجاد في السعي  -1٩

  .بها املشتبه

 من لديها ما مع توافقها لضمان مستمر بشكل بفحصها وتقوم والبيانات والوثائق املعامالت الجمعية تراقب -20

  .ذلك من للتحقق الحاجة عند أمواله مصادر وعن يمثلها، التي واملخاطر التجارية وأنشطته املتبرع عن معلومات

 ال التي للمعامالت اعتيادي غير نمط أي وكذلك عادي غير بشكل وكبيرة معقدة تكون  التي املعامالت جميع تدقيق  -21

  .واضحا فيها التبرع ضر غ يكون 

 احتمال مخاطر فيها تكون  التي الحاالت في العمل عالقة مراقبة وطبيعة ودرجة الواجبة ايةالعن إجراءات تشديد  -22

  .مشبوهة أو عادية غير تبدو املعاملة كانت إذا ما لتحديد وذلك مرتفعة اإلرهاب جرائم وتمويل األموال غسل وقوع

 صاحب موافقة بعد بها، عينواملتطو  العاملين وتثقيف ونشرها السياسة، لهذه واملستمر الدائم التحديث -23

 الجمعية في العاملين كافة على بتعميمها العالقة ذات اإلدارات وتقوم املستمرة، التحديثات وعلى عليها الصالحية

 .السياسة تطبيق نطاق في تحديدهم تم والذين

 

  :اإلرهاب يلتمو  جرائم أو األموال غسل عمليات شبهة وجود على يدل قد املؤشرات هذه من أي توفر (7)مادة

 وبخاصة اإلرهاب، تمويل جرائم أو األموالغسل  مكافحة ملتطلبات االلتزام بشأن عادي غير اهتماما العميل بداءا -1

  .عمله ونوع بهويته املتعلقة

  .األخرى  وأصوله أمواله مصدر توضيح أو عنه بيانات تقديم العميل رفض  -2

 .أمواله مصدر أو/بهويته تتعلق مضللة أو ةصحيح غير بمعلومات الجمعية تزويد العميل محاولة  -3

  .تنظيمية أو جنائية مخالفات أي أو إرهاب، تمويل جرائم أو أموال غسل أنشطة في العميل بتورط الجمعية علم -4



 

  .أخرى  مصاريف أي أو والعموالت باملخاطر االهتمام عدم العميل إبداء  -5

 في منطقية، أسباب بدون  وامتناعه وتردده مجهول، موكل عن نيابة للعمل وكيال العميل أن في الجمعية اشتباه  -6

  .الجهة أو الشخص ذلك عن معلومات إعطاء

  .عام بشكل بأنشطته معرفته عدم أو عمله لطبيعة وصفا العميل تقديم صعوبة  -7

 من العائد وتحويل االستثماري  الوضع تصفية طلب وجيزة مدة بعد يتبعه األجل طويل باستثمار العميل قيام  -8

  .لحسابا

  .العادية واملمارسات العميل أنشطة بين كبير اختالف وجود  -٩

 معلومات بأي الجمعية تزويد عدم ومحاولة آخر طرف إلى له املستحقة األموال تحويل الجمعية من العميل طلب  -10

  .إليها واملحول    الجهة عن

 

 

  .الجمعية من السجالت حفظ أو علوماتامل تدقيق بمتطلبات تبليغه بعد إلغائها أو صفة تغيير العميل محاولة  -11
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