
 

 

 

 

 

 

 

 

الئحة املؤشرات الدالة على عمليات غسل األموال 

 وجرائم اإلرهاب ومتويله
  



 

 :التعريفات 
 اجلمعية: اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ابملدينة املنورة 

(  20نظام مكافحة غسل األموال: نظام مكافحة غسل األموال الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/
 هـ؟ 05/02/1439واتريخ 

نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله: نظام مكافحة اإلرهاب ومتويله الصادر ابملرسوم امللكي رقم 
 .هـ1439/ 12/02( بتاريخ 21)م/

اإلدارة العامة للتحرايت املالية: مركز وطين يتلقى البالغات واملعلومات املرتبطة بغسل األموال ومتويل  
 .اإلرهاب 

اب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو متويه أصل احلقيقة أموال  غسل األموال: ارتك
 .مكتسبة خالفا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأهنا مشروعة املصدر

متويل اإلرهاب: توفري أموال الرتكاب جرمية إرهابية أو ملصلحة كيان إرهايب أو إرهاب أبي صورة من  
 .الصور

 .لكات سواء كانت مادية أو غري مادية منقولة أو غري منقولةاألموال: األصول أو املمت

السجالت: املستندات والواثئق والتقارير الورقية واإللكرتونية املتعلقة ابلعمليات والتعامالت وأي 
 .مستندات تساهم يف تفسري العمليات املالية

 :التعريف
ويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية  تعد الئحة املؤشرات الدالة على عمليات غسل األموال وجرائم مت

 ولنظاماليت اختذهتا اجلمعية يف جمال الرقابة املالية وفقا لنظام مكافحة غسل األموال السعودي، 



 

مكافحة اإلرهاب السعودي وقواعد حوكمة اجلمعيات األهلية، وستقوم اجلمعية بتطوير هذه الالئحة  
 .بشكل مستمر لتعزيز نظام احلوكمة

 :اهلدف من الالئحةأوال/ 
 .تعزيز نزاهة العمل اخلريي يف اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ابملدينة املنورة ومصداقيته -1
محاية املوظفني واملتربعني واملستفيدين من العمليات غري القانونية اليت تنطوي على عمليات  -2

 .غسل األموال وجرائم اإلرهاب ومتويله أو أي نشاط إجرامي آخر

 :اثنيا/ النطاق
حددوا هذه الالئحة املسؤوليات العامة على مجيع املوظفني واملتربعني والداعمني وكل من هلم عالقة 

 .التعاقدية وتطوعية مع اجلمعية

 :اثلثا/ املؤشرات الدالة على جرمية غسل األموال وجرمية اإلرهاب ومتويله
ة غسل األموال وجرائم اإلرهاب ومتويله بطريق تعد كل من يقوم أبي من األفعال التالية مرتكبة جلرمي

االتفاق أو أتمني املساعدة أو التحريض أو تقدمي املشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ  
 :أو التسرت أو التآمر

حتويل األموال إىل اجلمعية حتت مسمى التربع أو أي مسمى آخر، ألجل مساعدة شخص  -1
ة األصلية اليت حتصلت منها تلك األموال لإلفالت من عقوبة متورط يف ارتكاب اجلرمي

ارتكاهبا مع علمه أبهنا من متحصالت جرمية ألجل إخفاء املصدر غري املشروع لتلك األموال 
 .أو متويهه 

عدم التزام العميل ملتطلبات مكافحة غسل األموال أو جرائم متويل اإلرهاب، وخاصة املتعلقة  -2
 .هبويته ونوع عمله



 

 .لة العميل إخفاء وتقدمي معلومات غري دقيقة عن مصدر أمواله وأصوله األخرىحماو  -3
رغبة العميل يف املشاركة يف صفقات غري واضحة من حيث غرضها القانوين أو االقتصادي أو  -4

 .عدم انسجامها مع اسرتاتيجية االستثمار املعلنة
 .ه أو مصدر أموالهحماولة العميل إخفاء أو تقدمي معلومات غري دقيقة تتعلق هبويت -5
 .إبداء العميل عدم االهتمام ابملخاطر أو أي مصاريف أخرى -6
اشتباه اجلمعية يف أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل جمهول، تردده هو امتناعه بدون   -7

 .أسباب منطقية يف إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو اجلهة
 .ديةوجود اختالف كبري بني أنشطة العميل واملمارسات العا -8
طلب العميل من اجلمعية حتويل األموال املستحقة له لطرف آخر وحماولة عدم تزويد اجلمعية   -9

 .أبي معلومات عن اجلهة احملول إليها
حماولة العميل تغيري العقد أو إلغائه بعد تبليغه مبتطلبات تدقيق املعلومات أو حفظ   -10

 .السجالت من اجلمعية
 .م فيه أقل قدر ممكن من املستندات طلب العميل إهناء إجراءات عقد يستخد -11
 .صعوبة تقدمي العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته أبنشطته بشكل عام -12
عدم تناسب قيمة أو تكرار التربعات والعمليات مع املعلومات املتوفرة عن املشتبه به   -13

 .ونشاطه ودخله ومنط حياته وسلوكه
ملتطلبات مكافحة غسل األموال أو  ابداء العميل اهتمام الغري عادي بشأن االلتزام  -14

 .جرائم اإلرهاب ومتويله وخباصة املتعلقة هبويته ونوع عمله
 .كلمة اجلمعية أن األموال أو املمتلكات إيراد مبصادر غري مشروعة -15
 .انتماء العميل منظمة غري معروفة أو معروفة بنشاط حمظور -16



 

 :رابعا/ املسؤوليات 
وعلى مجيع املوظفني واملتطوعني واملتربعني والداعمني  تطبق هذه الالئحة على أنشطة اجلمعية -1

 .وكل من هلم عالقة ابجلمعية 
مجيع الذين يعملون حتت إدارة وإشراف اجلمعية ويتعاملون معها على هذه الالئحة واإلملام  -2

 .هبا وااللتزام مبا ورد فيها من أحكام عند أداء واجباهتم ومسؤولياهتم الوظيفية

 :املراجع
 مكافحة غسل األموالنظام 

 نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله 

 قواعد حوكمة اجلمعيات األهلية

 

 


