
 

 

 

 

 

 

 

 الئحة مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله
  



 

 :مقدمة
القوانني واألنظمة يف   أنظمة وإجراءات مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله وتطبيق  تلتزم اجلمعية جبميع 

م/ رقم  امللكي  ابملرسوم  الصادر  السعودي  اإلرهاب  مكافحة  لنظام  وفقا  بتاريخ    21ذلك 
وستقوم    هـ12/2/1439 السياسة،  هذه  مع  لتتوافق  الالحقة  التعديالت  ومجيع  التنفيذية  والالئحة 

مكافحة   يف  املعايري  أعلى  وتطبيق  احلوكمة  نظام  لتعزيز  مستمر  بشكل  الدليل  هذا  بتطوير  اجلمعية 
 .اإلرهاب ومتويله

 :املادة األوىل: اهلدف من السياسات .1
  21ومتويله الصادر ابملرسوم امللكي رقم م/تطبيق نظام مكافحة جرائم اإلرهاب   .1.1

والتنمية  12/2/1439بتاريخ   البشرية  املوارد  وزارة  وتعليمات  التنفيذية  والئحته  هـ 
 .االجتماعية يف هذا اجملال

ابملدينة   .1.2 الكرمي  القرآن  لتحفيظ  اخلريية  اجلمعية  اخلريي يف  العمل  نزاهة  تعزيز 
 .املنورة ومصداقيته

ربعني واملستفيدين من العمليات غري القانونية اليت تنطوي  محاية املوظفني واملت .1.3
 .على متويل اإلرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر

 .التأكد من ثقة اجلمعية ابألنظمة واللوائح السارية  .1.4
 .املادة الثانية: تطبيق العام ملتطلبات مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله .2

ابمل .2.1 الكرمي  القرآن  لتحفيظ  اخلريية  اجلمعية  طبيعة  وضع  ابالعتبار  املنورة  دينة 
إجراءات  وضع  عند  املالية  وعملياهتا  مستفيديها  ونوع  التنظيمي  وهيكلها  نشاطها 
وسياسات مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله وعليه مت التأكد من كفاية ومالئمة هذه 
الكرمي القرآن  لتحفيظ  اخلريية  اجلمعية  التزمت  اجملال  اختذهتا يف هذا  اليت   اإلجراءات 

 :ابملدينة املنورة ابلتايل



 

وضع سياسات وإجراءات فعالة هتدف إىل مكافحة جرائم اإلرهاب  .2.1.1
ومتويله، التأكد من االلتزام التام للمتطلبات التنظيمية والقانونية مجيعها مبا يف  
ذلك حفظ السجالت والتعاون مع اجلهات املسؤولة عن تطبيق نظام مكافحة  

 .ابململكة العربية السعوديةجرائم اإلرهاب ومتويله 
التأكد من فهم منسويب وموظفي اجلمعية حملتوى هذه القواعد فهما   .2.1.2

اتما واطالعهم عليها واألخذ ابالحتياطات مجيعها ملكافحة جرائم اإلرهاب  
 .ومتويله
راجعت سياسات وإجراءات مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله ابنتظام   .2.1.3

 .لضمان فعاليتها 
واإلدارة التنفيذية أو من يفوض عنها هو املسؤول    يكون جملس اإلدارة .2.1.4

اليت   الداخلية  والضوابط  واإلجراءات  واخلطط  السياسات  وتطوير  تطبيق  عن 
 .تتعلق مبكافحة اإلرهاب 

 :املادة الثالثة: قبول املستفيد وإجراءات العناية الواجبة جتاهه .3
 :جيب على املوظف املفوض قبول املستفيد حسب االشرتاطات التالية .3.1
 .إعداد منوذج معرفة املستفيد واملعلومات األخرى اخلاصة به  .3.2
 :حتقق من املتربعني واملستفيدين عن طريق .3.3

 .مطابقة اهلوية الوطنية أو سجل األسرة للسعوديني .3.3.1
 .مطابقة اإلقامة لزوجة املواطن السعودي .3.3.2
 .التحقق من العنوان الوطين ومكان العمل لكل مستفيد  .3.3.3

 :ت املاليةاملادة الرابعة: حفظ السجال .4
 :آلية حفظ السجالت املالية  .4.1



 

االلتزام ابحلفظ الدويل لسجالت املتربعني واملستفيدين بشكل الكرتوين   .4.1.1
 .أو النسخ ورقية يسهل الرجوع إليها 

إمكانية تقدمي مجيع السجالت املعلومات للجهات املختصة إذا لزم   .4.1.2
 .األمر
 .حتديث السجالت  .4.1.3
ندات املالية وملفات احلساابت االلتزام حبفظ السجالت املالية واملست .4.1.4

املتعاملني ملدة ال تقل عن   الوطنية جلميع  واملراسالت وصور وواثئق اهلوايت 
 .عشر سنوات من اتريخ انتهاء التعامل

 .إنشاء سجل خاص للمتربعني وقيمها وشروطها .4.1.5
 :املادة اخلامسة: اإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها .5

عليها يف مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله والئحته وفقا لاللتزامات املنصوص   .5.1
 :التنفيذية

جيب على املوظف املفوض التبليغ عن العمليات املشبوهة فيها بغض  .5.1.1
 .النظر عن تعلقها أبمور أخرى

 .حرس السرية التامة وعدم إفشاء أمر التبليغ به أو غريه  .5.1.2
 .عدم التعامل مع األشخاص املدرجة أمساؤهم يف قائمة اإلرهاب  .5.1.3

 :ملادة السادسة: العقوباتا .6
خيضع أي موظف خيل ابشرتاطات وتعليمات مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله  .6.1

إىل العقوابت املنصوص عليها من قبل الدولة دون أدىن مسؤولية على اجلمعية اخلريية  
  لتحفيظ القرآن الكرمي ابملدينة املنورة. 


