سياسات مكافحة غسل األموال ومكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله
يف مجعية خريكم لتعليم القرآن الكريم وحتفيظه

1

تعدّّسياسات ّمكافحةّغسلّاألموالّ ّومكافحةّجرائمّاإلرهابّّومتويلهّأحدّالركائزّاألساسيةّاليتّاختذهتاّاجلمعيةّ
يفّجمالّالرقابةّاملاليةّ،واليتّتعتمدّعلىّنصوصّنظامّمكافحةّغسلّاألموالّالصادرّاملرسومّامللكيّالكّرميّرقمّ(مّ)20/

وتاريخ ّ1439/02/05هـ ّوالئحته ّالتنفيذيةّ ّ ،ونظام ّمكافحة ّجرائم ّاإلرهاب ّومتويله ّالصادر ّباملرسوم ّامللكي ّرقمّ
(مّ )21/وتاريخّ1439/02/12هـ ّوالئحتهّالتنفيذيةّّ،واألهدافّاالسرتاتيجيةّالوطنيةّملكافحةّغسلّاألموالّومتويلّ
اإلرهابّالصادرةّبقرارّجملسّالوزراءّرقمّ(ّ)42وتاريخّ1440/01/15هـّ.
وبناءً ّعلى ّنظام ّاجلمعيات ّواملؤسسات ّاألهلية ّالصادر ّبقرار ّجملس ّالوزراء ّبرقم ّ(ّ )61وتاريخّ
1437/02/18هـّ،ووفقاًّللمادة ّرقمّ(ّ) 40منّالالئحةّالتنفيذيةّلنظامّاجلمعياتّواملؤسساتّاألهليةّاملعتمدةّبقرارّ
وزيرّالعملّرقمّ(ّ)73739وتاريخّ1437/6/11هـّاملتضمنّاختاذّاإلجراءاتّالالزمةّيفّموضوعّالتبليغّبكلّماّيتعلقّ
بغسلّاألموالّومتويلّاإلرهاب؛ّجاءتّهذهّالسياساتّلتحقيقّماّجاءّيفّاألنظمةّواللوائحّالسابقة.
2

حتددّهذهّالسياساتّاملسؤولياتّالعامّةّعلىّجملسّاإلدارةّواإلدارةّالتنفيذيةّوكافةّالعاملنيّواملتعاقدينّواملتطوعنيّ
يفّاجلمعيةّ.

3

هيّعمليةّارتكابّأيّ ّفعلّ ّأوّالشروعّفيهّيُقصدّمنّورائهّإخفاءّأوّمتويهّأصلّحقيقيةّأموالّ ّمكتسبةّخالفًاّ
للشرعّأوّالنظامّوجعلهاّتبدوّكأهناّمشروعةّاملصدرّ.
ونصت المادة الثانية من نظام مكافحة غسل األموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 20/وتاريخ

1439/02/05هـ على:
يُعدّمرتكبّاًّجرميةّغسلّاألموالّكلّّمنّقامّبأيّّمنّاألفعالّاآلتية:

1

 .1حتويلّأموالّأوّنقلهاّأوّإجراءّأيّّعمليةّّهباّ،معّعلمهّبأهناّمنّمتحصالتّجرمية؛ّألجلّإخفاءّاملصدرّغريّ
املشروع ّلتلك ّاألموال ّأو ّمتويههّ ،أو ّألجل ّمساعدة ّأيّ ّشخصّ ّمتورطّ ّيف ّارتكاب ّاجلرمية ّاألصلية ّاليتّ
حتصلتّمنهاّتلكّاألموالّلإلفالتّمنّعواقبّارتكاهبا.
 .2اكتسابّأموالّأوّحيازهتاّأوّاستخدامهاّ،معّعلمهّبأهناّمنّمتحصالتّجرميةّأوّمصدرّغريّمشروع.
يقةّالتصرف ّهباّأوّاحلقوقّ
ّ
 .3إخفاءّأوّمتويهّطبيعةّأموالّ،أوّمصدرهاّأوّحركتهاّأوّملكيتهاّأوّمكاهناّأوّطر
املرتبطةّهباّ،معّعلمهّبأهناّمنّمتحصالتّجرمية.
 .4الشروع ّيف ّارتكاب ّأيّ ّمن ّاألفعال ّاملنصوص ّعليها ّيف ّالفقرات ّ(ّ )1و(ّ )2و(ّ )3من ّهذه ّاملادةّ ،أوّ
االشرتاكّيفّارتكاهباّبطريقّاالتفاقّأوّتأمنيّاملساعدةّأوّالتحريضّأوّتقدميّاملشورةّأوّالتوجيهّأوّالنصحّأوّ
التسهيلّأوّالتواطؤّأوّالتسرتّأوّالتآمر.
كما نصت المادة الثالثة من نفس النظام على:

يُعد ّالشخصّاالعتباريّمرتكباّجرميةّغسلّاألموالّإذاّارتكبّبامسهّأوّحلسابهّأيّ ّمنّاألفعالّالواردةّيفّاملادةّ
(الثانية) ّمن ّالنظامّ ،وذلك ّمع ّعدم ّاإلخالل ّباملسؤولية ّاجلنائية ّلرؤساء ّوأعضاء ّجمالس ّإداراته ّأو ّمالكيه ّأوّ
العاملنيّفيهّأوّممثليهّاملفوضنيّأوّمدققيّحساباتهّ،أوّأيّّشخصّّطبيعيّّآخرّيتصرفّبامسهّأوّحلسابهّ.

4

نصت المادة األولى من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 21/وتاريخ

1439/02/12هـ على أن المعنى المقصود بتمويل اإلرهاب:
توفريّأموالّ ّالرتكابّجرميةّ ّإرهابيةّ ّأوّملصلحةّكيانّ ّإرهابّ ّبأيّ ّصورةّ ّمنّالصورّالواردةّيفّالنظامّ،مباّيفّذلكّ
متويلّسفرّإرهابّوتدريبهّ.
كما نصت نفس المادة من نفس النظام على أن المعنى المقصود بالجريمة اإلرهابية:
أوّغريّمباشرّ،يُقصدّبهّاإلخاللّ
ّ
ّكلّّسلوكّيقومّبهّاجلاينّتنفيذاًّملشروعّّإجراميّّفرديّّأوّمجاعيّّبشكلّّمباشرّّ
بالنظامّالعامّ،أوّزعزعةّأمنّاجملتمعّواستقرارّالدولةّأوّتعريضّوحدهتاّالوطنيةّللخطرّ،أوّتعطيلّالنظامّاألساسيّ
للحكمّأوّبعضّ أحكامهّ،أوّإحلاقّالضررّبأحدّمرافقّالدولةّأوّمواردهاّالطبيعيةّأوّاالقتصاديةّ،أوّحماولةّإرغامّ
إحدىّسلطاهتاّعلىّالقيامّبعملّ ّماّأوّاالمتناعّعنهّ،أوّإيذاءّأيّ ّشخصّ ّأوّالتسببّيفّموتهّ،عندماّيكونّ
الغرضّ-بطبيعتهّأوّسياقهّ-هوّترويعّالناسّأوّإرغامّحكومةّّأوّمنظمةّّدوليةّّعلىّالقيامّبأيّّعملّّأوّاالمتناعّ
عنّالقيامّبهّ،أوّالتهديدّبتنفيذّأعمالّّتؤدّيّإىلّاملقاصدّواألغراضّاملذكورةّأوّالتحريضّعليهاّ.

2

وكذلكّأيّ ّسلوكّ ّيشكّلّجرمي ّةً ّمبوجبّالتزاماتّاململكةّيفّأيّ ّمنّاالتفاقياتّأوّالربوتوكوالتّالدوليةّاملرتبطةّ
باإلرهابّأوّمتويلهّ-اليتّتكونّاململكةّطرفاًّفيهاّ -أوّأيّ ّمنّاألفعالّاملدرجةّيفّملحقّاالتفاقيةّالدوليةّلقمعّ
متويلّاإلرهابّ.

ّ

5
 5.1يضمنّجملسّاإلدارةّواإلدارةّالتنفيذيةّأنّ ّسياساتّوإجراءاتّوضوابطّمکافحةّغسلّاألموالّ ّومكافحةّجرائمّ
الّوجرائمّاإلرهابّومتويلهّ،وتتمّمراجعةّعمليةّ
اإلرهابّومتويلهّاليتّيتمّوضعهاّمبنيةّعلىّنتائجّخماطرّغسلّاألمو ّ
إدارةّاملخاطرّبشكلّمستمرّوحتديثهاّمنّوقتّآلخرّوإجيادّاآللياتّوالسياساتّواإلجراءاتّاملناسبةّللتخفيفّ
منّاملخاطرّ،والنظرّإليهاّكجزءّمنّاسرتاتيجياتّإدارةّاملخاطرّالشاملةّهلا.
 5.2تعمل ّاإلدارة ّالتنفيذية ّعلى ّالتأكّد ّمن ّأنّ ّمجيع ّالعاملني ّيف ّاجلمعية ّعلى ّعلمّ ّودرايةّّّكافيةّ ّبكامل ّمتطلباتّ
األنظمة ّاملتعلقة ّمبكافحة ّغسل ّاألموال ّومكافحة ّجرائم ّاإلرهاب ّومتويله ّّوالسياسات ّواإلجراءات ّوالضوابطّ
الداخليةّ ،وتتحققّمنّقيامهمّبالتوقيعّعلىّإقرارّ ّبذلكّ،والعملّعلىّتطبيقهاّ،كماّتقومّبنشرّالوعيّيفّذلكّ
اخلصوصّوتزودّمجيعّاإلداراتّواألقسامّبنسخّ ّمنّهذهّاألنظمةّومنّهذهّالسياساتّ،وحترصّيفّحالّالتعاقدّ
معّموظفنيّأوّمتعاوننيّعلىّالقيامّبإجراءاتّفحصّّّكافيةّللتأكدّمنّاتباعهمّوالتزامهمّبقواعدّمكافحةّغسلّ
األموالّ ّومكافحةّجرائمّاإلرهابّّومتويلهّ.
 5.3يلتزمّمجيعّالعاملنيّالذينّيعملونّحتتّإدارةّوإشرافّاجلمعيةّباالطالعّعلىّا ّاألنظمةّاملتعلقةّمبكافحةّغسلّ
األموالّومكافحةّجرائمّاإلرهابّومتويلهّوعلىّهذهّالسياساتّواإلملامّهباّوالتوقيعّعليهاّ،وااللتزامّمباّوردّفيهاّمنّ
أحكامّعندّأداءّواجباهتمّومسؤولياهتمّالوظيفيةّ،كماّيلتزمونّبسريةّاملعلوماتّاليتّيطلعّعليهاّضمنّنطاقّأداءّ
ّ

واجباتهّحىتّبعدّانتهاءّمسؤولياته.

6
 6.1تلتزمّاجلمعيةّبعدمّإجراءّأيّّعملياتّّأوّالتعاملّمعّاألموالّواملتحصّالتّالناجتةّعنّأنشطةّّإجراميةّّأوّمشبوهةّ،
أوّإخفاءّأوّمتويهّهويةّاألموالّأوّاملتحصالتّأوّالتربعات.
 6.2تلتزمّاجلمعيةّبعدمّاستقبالّالدعمّأوّالتربعاتّاملاليةّأوّالعينيةّمنّجهاتّ ّأوّأشخاصّ ّمشتبهّ ّبقيامهمّبعملياتّ
غسلّاألموالّأوّاالجتّارّبأموالّجمهولةّاملصدر.
 6.3تلتزمّاجلمعيةّبعدمّإقامةّأي ّبرامجّأو ّمشاريعّميكنّأنّيتمّفيهاّالقيامّبعملياتّغسلّاألموالّ ،كماّتلتزمّبعدمّ
املشاركةّفيهاّأوّرعايتهاّأوّالرتويجّهلا.
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 6.4تلتزمّاجلمعيةّبتوضيحّمصادرّكافّةّاملبالغّوالرعاياتّالواردةّلألنشطةّوالربامج.
 6.5تلتزمّاجلمعيةّبإعدادّتقريرّّيشملّكافّةّمصروفاتّاملشاريعّوالربامجّوفقّآليةّونظامّالوزارة.
 6.6تلتزمّاجلمعيةّبشفافيةّالتقاريرّاملاليةّوجاهزيتهاّلالطّالعّمنّقبلّاجلهاتّذاتّالعالقة.
 6.7تلتزمّاجلمعيةّباالحتفاظّبسجالتّاملعامالتّاملاليةّووثائقهاّوفقّماّوردّيفّسياسةّحفظّالوثائقّوإتالفها.
7
وّمربرةّ
أوّحمرضةّعلىّاإلرهابّأ ّ
 7.1تلتزمّاجلمعيةّبعدمّإقامةّأيّأنشطةّأوّبرامجّأوّمشاريعّّتُصنّفّعلىّأهناّإرهابيةّ ّ
لهّ،كماّتلتزمّبعدمّاملشاركةّفيهاّأوّرعايتهاّأوّالرتويجّهلا.
افّكيانات ّمعلن ّعنهاّأهناّ
 7.2تلتزمّاجلمعيةّبعدمّاملشاركةّيفّأيّ ّمنّاألنشطةّوالربامجّواملشاريعّاليتّتُقامّحتتّإشر ّ
جّأوّتدعمّأوّحترضّعلىّاإلرهابّ،وذلكّبأيّصورةّمنّصورّاملشاركة.
ّ
إرهابيةّأوّترو
ّ
 7.3تلتزمّاجلمعيةّبعدمّاستقبالّالدعمّأوّالتربعاتّاملاليةّأوّالعينيةّمنّجهاتّ ّأوّأشخاصّ ّمشتبهّ ّبارتباطهمّبأنشطةّّ
اعيةّلإلرهابّأوّمروجةّله.
ّ
أوّکياناتّّأوّمنظّماتّّأوّدولّّمصنّفةّّبأهناّإرهابيةّأوّر
 7.4تلتزمّاجلمعيةّبعدمّإنشاءّأيّ ّحساباتّ ّإلكرتونيةّّومهيةّ،أوّالتعاملّمعّأي ّحساباتّّومهيةّّغريّموث ّوقةّّعلىّمواقعّ
التواصلّاالجتماعي.
ّحمرضة ّأو ّمساندةّ
 7.5تلتزم ّاجلمعية ّبعدم ّالتعامل ّمع ّالقنوات ّواملؤسسات ّاإلعالنية ّاملصنّفة ّعلى ّأهنا ّداعمة ّأو ّ
لإلرهاب.

ّ

8
 8.1تلتزمّاجلمعيةّيفّحالّتلقّيّطلبّتوفريّأي ّسجالتّ ّأوّمستنداتّ ّأوّمعلوماتّ ّ-وفقاًّلألحكام ّالّواردة ّيفّاملادةّ
الثالثةّواألربعني ّمنّنظامّمكافحةّغسلّاألموالّ،واملادةّالسادسةّمنّنظامّمكافحةّجرائمّاإلرهابّومتويله-؛ّ
القيامّبتوفريهاّضمنّاملهلةّالزمنيةّاحملددةّوبالطريقةّوالشكلّاحملددينّيفّالطلب.
 8.2تلتزمّاجلمعيةّيفّحالّتلقيّأي ّطلب ّمنّاملشارّإليهاّيفّالبندّ(ّ )8.1منّهذهّالسياساتّبعدمّاإلفصاحّأليّ
شخصّ ّعنّهذاّالطلبّأوّماّيتعلّقّبتنفيذهّإالّلشخصّ ّمعنّ ّفيهّ،أوّملوظفّ ّآخرّأوّعضوّ ّمنّأعضاءّاإلدارةّ
للحصولّعلىّاملشورةّ،أوّحتديدّاخلطواتّالضروريةّلتنفيذّالطلب.
 8.3تلتزم ّاجلمعية ّعند ّاشتباههاّ ،أو ّإذا ّتوفرت ّلديها ّأسباب ّمعقولة ّلالشتباه ّيف ّأن ّاألموال ّاليت ّوصلت ّإليها ّأوّ
بعضهاّمتثلّمتحصالتّجرميةّ،أوّهلاّعالقةّبعملياتّغسلّاألموالّأوّمتويلّاإلرهابّأوّأهناّسوفّتستخدمّيفّ
تلكّالعملياتّمباّيفّذلكّحماولةّإجراءّتلكّالعملياتّمباّيلي:
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 إبالغّاإلدارةّالعامةّللتحرياتّاملاليةّفوراًّوبشكلّّمباشرّّعنّالعمليةّاملشتبهّهباّ،وتزويدهاّبتقريرّّمفصّلّّيتضمنّ
مجيعّالبياناتّواملعلوماتّاملتوافرةّلديهاّعنّتلكّالعمليةّواألطرافّذاتّالصلةّ،وذلكّوفقّالنموذجّاملعتمدّمنّ
قِبلها.
 االستجابةّلكلّماّتطلبهّاإلدارةّالعامةّللتحرياتّاملاليةّمنّمعلوماتّإضافية.
 8.4تلتزمّاجلمعيةّبسريةّاملعلوماتّاليتّيتم ّتبادهلاّمعّاجلهاتّاملختصةّ،وعدمّالكشفّعنهاّإالّبالقدرّالذيّيكونّ
ضروريًّاّالستخدامهاّيفّالتحقيقاتّأوّالدعاوىّاملتعلقةّبأيّّمنّاجلرائمّاملنصوصّعليهاّيفّاألنظمةّذاتّالصلة.
 8.5تلتزمّاجلمعيةّبكافةّأعضاءّجملسّإدارهتاّوأعضاءّإدارهتاّالتنفيذيةّوالعاملنيّفيها؛ّبعدمّتنبيهّالعميلّأوّأيّشخصّّ
آخرّبأنّتقريراًّمبوجبّالنظامّأوّمعلوماتّمتعلقةّبذلكّقدّقُدمتّأوّسوفّتُقدمّإىلّاإلدارةّالعامة ّللتحرياتّ
املاليةّأوّأنّحتقيقاًّجنائيّّاًّجارّأوّقدّأُجريّ.والّيشملّذلكّعملياتّاإلفصاحّأوّاالتصالّبنيّاملديرينّوالعاملنيّ
أوّعملياتّاالتصالّمعّاحملامنيّأوّالسلطاتّاملختصة.
 8.6الّيرتتبّعلىّمنّيبلغّعنّأيّعمليةّاشتباهّّيفّغسلّاألموالّأوّمتويلّاإلرهاب ّأيّ ّمسؤوليةّجتاهّاملبلّغّعنهّعندّ
إبالغّإدارةّاجلمعيةّأوّتقدميّمعلوماتّّهلاّحبسنّنية.
9
 9.1حتديدّوفهمّوتقييمّخماطرّغسلّاألموالّومتويلّاإلرهابّاليتّتتعرضّهلاّاجلمعيةّوتقييمهاّوتوثيقهاّوحتديثهاّبشكلّّ
مستمرّ ّ،وإعدادّاإلجراءاتّالالزمةّملنعّحدوثهاّأوّاحلدّّمنّآثارهاّ،معّمراعاةّالعناصرّالتالية:
 عواملّاملخاطرّاملرتبطةّبالعمالءّ،والعواملّاملرتبطةّباملستفيدّاحلقيقيّأوّاملستفيدّمنّالتعامالتّ.
 عواملّاملخاطرّالناجتةّمنّالبلدانّأوّاملناطقّاجلغرافيةّاليتّيزاولّفيهاّالعمالءّأعماهلمّ،أوّمصدرّالعمليةّأوّ
مقصدها.
 املخاطرّالناجتةّمنّطبيعةّاملنتجاتّأوّ اخلدماتّأوّالعملياتّاملعروضةّ،أوّقنواتّتقدميّاملنتجاتّأوّاخلدماتّ
أوّالعمليات.
 9.2وضع ّاملؤشرات ّالدالة ّعلى ّوجود ّشبهة ّعمليات ّغسل ّأموالّ ،والعمل ّعلى ّحتديثها ّبشكل ّمستمر ّحسبّ
مقتضياتّتطورّوتنوعّأساليبّارتكابّتلكّالعملياتّمعّااللتزامّمباّتصدرهّاجلهاتّالرقابيةّهبذاّاخلصوص.
 9.3التعرف ّعلى ّاملستفيد ّاحلقيقي ّذو ّالصفة ّالطبيعية ّأو ّاالعتبارية ّيف ّالتبادل ّاملايلّ ،وحتسني ّجودة ّالتعرف ّعلىّ
العمالءّوإجراءاتّالعنايةّالواجبة.
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 9.4مراقبةّاملعامالتّوالوثائقّوالبياناتّوفحصهاّبشكلّمستمرّ،وخاص ًّة ّالعمليات ّأو ّالصفقاتّاملعقدةّأوّالضخمةّ
أوّغريّالطبيعيةّ،أوّاليتّالّيكونّغرضّالتربعّفيهاّواضحاً.
 9.5االعتمادّعلىّالقنواتّاملاليةّغريّالنقديةّواالستفادةّمنّمميزاهتاّللتقليلّمنّاستخدامّالنقدّيفّاملصروفات.
 9.6توفريّاألدواتّالالزمةّاليتّتساعدّعلىّرفعّجودةّوفاعليةّاألعمالّيفّاجلمعيةّّ،ورفعّكفاءةّالقنواتّاملستخدمةّيفّ
ذلك.
 9.7القيامّبإجراءاتّفحصّّّكافيةّلضمانّمعايريّعاليةّعندّتوظيفّالعاملنيّيفّاجلمعية.
 9.8تعزيزّبرامجّبناءّالقدراتّوالتدريبّلرفعّكفاءةّالعاملنيّمباّيتالءمّمعّنوعيةّاألعمالّيفّاجلمعيةّيفّجمالّاملكافحة.
 9.9إقامةّبرامجّتوعويةّ لرفعّمستوىّالوعيّلدىّالعاملنيّيفّاجلمعيةّملكافحةّغسلّاألموالّوجرائمّمتويلّاإلرهابّ،
وإعدادّبرامجّتدريبيةّمستمرةّللموظفنيّاملختصنيّإلحاطتهمّباألنظمةّوالتعليماتّواملستجداتّيفّهذاّاجملال.
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