
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الئحة الوقاية من عمليات غسل األموال 

 وجرائم اإلرهاب ومتويله
  



 

 :التعريفات

 اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ابملدينة املنورة  اجلمعية:

األموال: )م/  نظام مكافحة غسل  رقم  امللكي  ابملرسوم  الصادر  األموال  (  20نظام مكافحة غسل 
 .هـ05/02/1439واتريخ 

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

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

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

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

اإلجراءات والضوابط اليت تتخذها اجلمعية للحد من خماطر غسل األموال ومتويل   التدابري الوقائية: 
 .اإلرهاب 

 .األصول أو املمتلكات سواء كانت مادية أو غري مادية منقولة أو غري منقولة األموال:

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

  



 

 :التعريف

عد هذه الالئحة أحد الركائز األساسية اليت اختذهتا اجلمعية يف جمال الرقابة املالية وفقا لنظام مكافحة ت
مكافحة اإلرهاب ومتويله، وقواعد حوكمة اجلمعيات األهلية، الوقاية من جرائم  غسل األموال ولنظام  

غسل األموال ومكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله وستقوم اجلمعية بتطوير هذه الالئحة بشكل مستمر 
 .لتعزيز نظام احلوكمة وتطبيق أعلى املعايري يف مكافحة غسل األموال وجرائم اإلرهاب ومتويله

 :اهلدف من الالئحةأوال/ 

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

 .غسل األموال وجرائم اإلرهاب ومتويله أو أي نشاط إجرامي آخر

 :ثانيا/ النطاق

هلم عالقة   والداعمني وكل من  واملتربعني  املوظفني  العامة على مجيع  املسؤوليات  الالئحة  حدد هذه 
 .تعاقدية وتطوعية مع اجلمعية

 :ثالثا/ التدابري الوقائية من عمليات غسل األموال وجرائم اإلرهاب ومتويله

 .هلا اجلمعية حتديد وفهم وتقييم ملخاطر غسيل األموال اليت قد تتعرض  -1
االلتزام ابحلفظ الدوري لسجالت املتربعني واملستفيدين بشكل إلكرتوين أو نسخ ورقية قابلة   -2

 .لالسرتجاع والتدقيق
االلتزام ابالحتفاظ ابلسجالت واملستندات املالية وملفات احلساابت واملراسالت املالية وصور   -3

مية وأعضاء جملس اإلدارة والعاملني واثئق اهلوايت الوطنية للمؤسسني وأعضاء اجلمعية العمو 
 .فيها واملتعاملني معها ماليا بشكل مباشر ملدة ال تقل عن عشر سنوات من اتريخ انتهاء التعامل



 

 .وضع إجراءات وضوابط داخلية معتمدة حلفظ السجالت وتوثيقها -4
م غسل إقامة برامج تدريب مستمر للموظفني لتمكينهم من احلصول على املعرفة الكافية جبرائ -5

 األموال ومتويل اإلرهاب. 
 التعرف على هوية العميل واملستفيد احلقيقي والتحقق منها ابستخدام واثئق معتمدة نظاما.  -6
حتديث بياانت املستفيد يف حالة ظهور شكوك بشأن دقة أو كفاية البياانت اليت مت احلصول  -7

لة وجود اشتباه يف حدوث  عليها مسبقا يف أي مرحلة من مراحل التعامل مع املستفيد أو يف حا
 غسل األموال أو متويل إرهاب بغض النظر عن حدود مبالغ العملية. 

االعتماد على القنوات املالية غري النقدية واالستفادة من مميزاهتا للتقليل من استخدام النقد يف   -8
 املصروفات. 

 إنشاء سجل اخلاص للمتربعني وقيمها وشروطها.  -9
 جة أمسائهم يف قائمة اإلرهاب.عدم التعامل مع األشخاص املدر  -10
املستفيدين  -11 على  التعرف  جودة  وحتسني  للمكافحة  املستخدمة  القنوات  رفع كفاءة 

 وإجراءات العناية الواجبة. 
وضع إجراءات وضوابط داخلية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والتأكد من  -12

 كفايتها ومالءمتها. 
ل ومكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله مراجعة إجراءات وضوابط مكافحة غسل األموا -13

 بشكل دوري لضمان فعاليتها. 
معها على هذه   -14 ويتعاملون  اجلمعية  وإشراف  إدارة  يعملون حتت  الذين  اطالع مجيع 

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

  



 

 العمليات املشتبه فيها:رابعًا/ اإلبالغ عن 

وفقاً لاللتزامات املنصوص عليها يف نظام مكافحة غسل األموال ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله 
شتباه يف أن األموال أو بعضها متثل والئحته التنفيذية عند االشتباه أو إذا توافرت أسباب معقولة لال

ا بعمليات غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو  متحصالت لنشاط إجرامي أو يف ارتباطها أو عالقته
أو ممويل اإلرهاب أو يف أهنا سوف تستخدم يف عمليات غسل  عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية  

أموال أو متويل اإلرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممويل إرهاب مبا يف ذلك حماوالت  
 يتم اختذ اإلجراءات اآلتية:  -ن مبالغها ثل هذه العمليات بصرف النظر عإجراء م

 إبالغ اإلدارة العامة للتحرايت املالية فورا وبشكل مباشر. -1
 جيب على املوظف التبليغ عن العمليات املشبوه فيها بغض النظر عن تعلقها أبمور أخرى.  -2
 وعدم إفشاء أمر التبليغ به أو غريه.  حتري السرية التامة -3
إعداد تقرير مفصل يتضمن مجيع البياانت واملعلومات املتوافرة لديها عن تلك احلالة واألطراف   -4

 ذات الصلة وتزويد اإلدارة العامة للتحرايت املالية به. 
 عدم حتذير املتعاملني معها من وجود شبهات حول نشاطاهتم -5
 اإلدارة العامة للتحرايت املالية من معلومات إضافية. االستجابة لكل ما تطلبه  -6

 خامسا/ املسؤوليات:

تطبق هذه الالئحة على أنشطة اجلمعية وعلى مجيع املوظفني واملتطوعني الذين يعملون حتت  -1
 إدارة وإشراف اجلمعية. 

الالئحة   -2 هذه  على  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  املتعلقة  األنظمة  على  االطالع 
 إلملام هبا وااللتزام مبا ورد فيها من أحكام عند أداء واجباهتم ومسؤولياهتم الوظيفية. وا



 

احلرص حالة تعاقد مع متعاونني أو متطوعني على أن يتم التأكد من اتباعهم والتزامهم لقواعد  -3
 مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

جرا -4 ملكافحة  وتعليمات  ابشرتاطات  خيل  موظف  أي  بضع  أخ  وجرائم  اي  األموال  غسل  ئم 
اإلرهاب ومتويله إىل العقوابت املنصوص عليها من قبل الدولة دون أدىن مسؤولية على اجلمعية 

 اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ابملدينة املنورة. 

 املراجع:

 نظام مكافحة غسل األموال

 نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله 

 قواعد حوكمة اجلمعيات األهلية.

 


