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 همتويلو جرائم اإلرهابمكافحة و مكافحة غسل األموال اتسياس
 يف مجعية خريكم لتعليم القرآن الكريم وحتفيظه

 

1  
أحدّالركائزّاألساسيةّاليتّاختذهتاّاجلمعيةّّهمتويلّوجرائمّاإلرهابّمكافحةّمكافحةّغسلّاألموالّّوّاتسياسّتعدّ 

(20ّميّرقمّ)م/درّاملرسومّامللكيّالكّراصالنظامّمكافحةّغسلّاألموالّ،ّواليتّتعتمدّعلىّنصوصّيفّجمالّالرقابةّاملالية
ّ ّّهـ05/02/1439وتاريخ ّالتنفيذية، ّّووالئحته ّمكافحة ّالنظام ّومتويله ّاإلرهاب ّرقمّجرائم ّامللكي ّباملرسوم صادر

ّّهـ12/02/1439وتاريخّّ(21م/) ّالتنفيذية، ّّووالئحته ّغسلّاألموالّومتويلّاألهدافّاالسرتاتيجية ّملكافحة الوطنية
ّ.هـ15/01/1440(ّوتاريخ42ّقرارّجملسّالوزراءّرقمّ)الصادرةّبّاإلرهاب

ّ ّالصادر ّاألهلية ّواملؤسسات ّاجلمعيات ّنظام ّعلى ّ)بوبناًء ّبرقم ّالوزراء ّجملس ّوتاريخ61ّقرار )
ّلل18/02/1437 (ّمنّالالئحةّالتنفيذيةّلنظامّاجلمعياتّواملؤسساتّاألهليةّاملعتمدةّبقرار40ّرقمّ)ّماد ةهـ،ّووفقًا

ماّيتعلقّهـّاملتضم نّاختاذّاإلجراءاتّالالزمةّيفّموضوعّالتبليغّبكل 11/6/1437ّ(ّوتاريخ73739ّوزيرّالعملّرقمّ)
 السابقة.واللوائحّّلتحقيقّماّجاءّيفّاألنظمةّاتجاءتّهذهّالسياسّ؛رهاببغسلّاألموالّومتويلّاإل

 

2  
ةّعلىّجملسّاإلدارةّواإلدارةّالتنفيذيةّوكاف ةّالعاملنيّواملتعاقدينّواملتطو عنيّاملسؤولياتّالعامّ ّاتحتد دّهذهّالسياس

ّيفّاجلمعية.
 

3  
مكتسبةّخالفًاّّأوّالشروعّفيهّيُقصدّمنّورائهّإخفاءّأوّمتويهّأصلّحقيقيةّأموالّ ّفعلّ ّهيّعمليةّارتكابّأيّ 

ّكأهناّمشروعةّاملصدر ّ.للشرعّأوّالنظامّوجعلهاّتبدو
وتاريخ  20نظام مكافحة غسل األموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ الثانية من ماد ةال تنص  و 

 على: هـ05/02/1439
 منّاألفعالّاآلتية:ّمنّقامّبأيّ ّجرميةّغسلّاألموالّكلّ ّاًّيُعد ّمرتكب
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هبا،ّمعّعلمهّبأهناّمنّمتحص التّجرمية؛ّألجلّإخفاءّاملصدرّغريّّعمليةّ ّحتويلّأموالّأوّنقلهاّأوّإجراءّأيّ  .1
ّأيّ  ّمساعدة ّألجل ّأو ّمتويهه، ّأو ّاألموال ّلتلك ّاليتّّمتورطّ ّشخصّ ّاملشروع ّاألصلية ّاجلرمية ّارتكاب يف

 .حتص لتّمنهاّتلكّاألموالّلإلفالتّمنّعواقبّارتكاهبا
 .اكتسابّأموالّأوّحيازهتاّأوّاستخدامها،ّمعّعلمهّبأهناّمنّمتحصالتّجرميةّأوّمصدرّغريّمشروع .2
هباّأوّاحلقوقّّفإخفاءّأوّمتويهّطبيعةّأموال،ّأوّمصدرهاّأوّحركتهاّأوّملكيتهاّأوّمكاهناّأوّطريقةّالتصرّ  .3

 .املرتبطةّهبا،ّمعّعلمهّبأهناّمنّمتحصالتّجرمية
ّأيّ  .4 ّارتكاب ّيف ّ)ّالشروع ّالفقرات ّيف ّعليها ّاملنصوص ّاألفعال ّو)1من ّو)2( ّامل3( ّهذه ّمن ّأوّاد ة( ،

االشرتاكّيفّارتكاهباّبطريقّاالتفاقّأوّتأمنيّاملساعدةّأوّالتحريضّأوّتقدميّاملشورةّأوّالتوجيهّأوّالنصحّأوّ
 .التسهيلّأوّالتواطؤّأوّالتسرتّأوّالتآمر

 على: نظامال نفس الثالثة من ماد ةال تكما نص  
ّالشخصّاالعتباريّمرتكباّجرميةّغسلّاألموالّإذاّارتكبّبامسهّأوّحلسابهّأيّ  يفّاملاد ةّمنّاألفعالّالواردةّّيُعد 

ّالنظام ّمن ّ)الثانية( ّاجلنائية ّباملسؤولية ّاإلخالل ّعدم ّمع ّوذلك ّأوّ، ّمالكيه ّأو ّإداراته ّجمالس ّوأعضاء لرؤساء
ّخرّيتصرفّبامسهّأوّحلسابه.آّطبيعيّ ّشخصّ ّالعاملنيّفيهّأوّممثليهّاملفوضنيّأوّمدققيّحساباته،ّأوّأيّ 

 

4  
وتاريخ  21صادر بالمرسوم الملكي رقم م/جرائم اإلرهاب وتمويله النظام مكافحة  األولى من ماد ةال تنص  

 :أن  المعنى المقصود بتمويل اإلرهاب على هـ12/02/1439
ّكيانّ ّإرهابيةّ ّالرتكابّجرميةّ ّتوفريّأموالّ  منّالصورّالواردةّيفّالنظام،ّمباّيفّذلكّّصورةّ ّبأيّ ّإرهابّ ّأوّملصلحة

ّ.متويلّسفرّإرهابّوتدريبه
 بالجريمة اإلرهابية:ة من نفس النظام على أن  المعنى المقصود كما نص ت نفس الماد  

قصدّبهّاإلخاللّأوّغريّمباشر،ّيُّّمباشرّ ّبشكلّ ّأوّمجاعيّ ّفرديّ ّإجراميّ ّسلوكّيقومّبهّاجلاينّتنفيذاًّملشروعّ ّكلّ ّ
بالنظامّالعام،ّأوّزعزعةّأمنّاجملتمعّواستقرارّالدولةّأوّتعريضّوحدهتاّالوطنيةّللخطر،ّأوّتعطيلّالنظامّاألساسيّ

أحكامه،ّأوّإحلاقّالضررّبأحدّمرافقّالدولةّأوّمواردهاّالطبيعيةّأوّاالقتصادية،ّأوّحماولةّإرغامّللحكمّأوّبعضّ
ّأوّإيذاءّأيّ ّإحدىّسلطاهتاّعلىّالقيامّبعملّ  ّأوّاالمتناعّعنه، ّيكونّّشخصّ ّما أوّالتسببّيفّموته،ّعندما

أوّاالمتناعّّعملّ ّعلىّالقيامّبأيّ ّدوليةّ ّأوّمنظمةّ ّهوّترويعّالناسّأوّإرغامّحكومةّ ّ-بطبيعتهّأوّسياقه-الغرضّ
ّ.يّإىلّاملقاصدّواألغراضّاملذكورةّأوّالتحريضّعليهاتؤدّ ّعنّالقيامّبه،ّأوّالتهديدّبتنفيذّأعمالّ 
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منّاالتفاقياتّأوّالربوتوكوالتّالدوليةّاملرتبطةّّمبوجبّالتزاماتّاململكةّيفّأيّ ّلّجرميةًّيشكّ ّسلوكّ ّوكذلكّأيّ 
منّاألفعالّاملدرجةّيفّملحقّاالتفاقيةّالدوليةّلقمعّّأوّأيّ ّ-اليتّتكونّاململكةّطرفًاّفيها-لهّباإلرهابّأوّمتوي

ّ.متويلّاإلرهاب
ّ

5  
ّالتنفيذيةّأنّ يضمنّجملسّاإل 5.1 مكافحةّجرائمّسياساتّوإجراءاتّوضوابطّمکافحةّغسلّاألموالّّوّدارةّواإلدارة

،ّوتتمّمراجعةّعمليةّومتويلهّاإلرهابجرائمّعلىّنتائجّخماطرّغسلّاألموالّّواليتّيتمّوضعهاّمبنيةّومتويلهّاإلرهابّ
إدارةّاملخاطرّبشكلّمستمرّوحتديثهاّمنّوقتّآلخرّوإجيادّاآللياتّوالسياساتّواإلجراءاتّاملناسبةّللتخفيفّ

ّكجزءّمنّاسرتاتيجياتّإدارةّاملخاطرّالشاملةّهلا.  منّاملخاطر،ّوالنظرّإليها
ّال 5.2 ّاإلدارة ّالتأكّ تعمل ّعلى ّأنّ تنفيذية ّمن ّعلمّ ّد ّعلى ّاجلمعية ّيف ّالعاملني ّمتطلباتّّكافيةّ ّّودرايةّ ّمجيع بكامل

ّاأل ّاألموال ّغسل ّمبكافحة ّاملتعلقة ّّونظمة ّومتويله ّاإلرهاب ّجرائم ّوالضوابطّومكافحة ّواإلجراءات السياسات
ّتقومّبنشرّالوعيّيفّذلكّّوتتحق قّمنّقيامهمّبالتوقيعّعلىّإقرارّ ّ،الداخلية ّكما بذلك،ّوالعملّعلىّتطبيقها،

حالّالتعاقدّيفّ،ّوحترصّاتاألنظمةّومنّهذهّالسياسهذهّمنّّاخلصوصّوتزو دّمجيعّاإلداراتّواألقسامّبنسخّ 
فحةّغسلّلتأك دّمنّات باعهمّوالتزامهمّبقواعدّمكاكافيةّلّّإجراءاتّفحصّ بالقيامّمتعاوننيّعلىّموظفنيّأوّمعّ
 ّ.همتويلّوّاإلرهابمكافحةّجرائمّوالّّواألم

نظمةّاملتعلقةّمبكافحةّغسلّاألّيلتزمّمجيعّالعاملنيّالذينّيعملونّحتتّإدارةّوإشرافّاجلمعيةّباالط العّعلىّا 5.3
واإلملامّهباّوالتوقيعّعليها،ّوااللتزامّمباّوردّفيهاّمنّّاتوعلىّهذهّالسياسومكافحةّجرائمّاإلرهابّومتويلهّاألموالّ

ّكماّيلتزمونّبسر يةّاملعلوماتّاليتّيط لعّعليهاّضمنّنطاقّأداءّ أحكامّعندّأداءّواجباهتمّومسؤولياهتمّالوظيفية،
 واجباتهّحىتّبعدّانتهاءّمسؤولياته.

ّ

6  
أوّمشبوهة،ّّإجراميةّ ّالتّالناجتةّعنّأنشطةّ أوّالتعاملّمعّاألموالّواملتحصّ ّعملياتّ ّتلتزمّاجلمعيةّبعدمّإجراءّأيّ  6.1

 .أوّإخفاءّأوّمتويهّهويةّاألموالّأوّاملتحصالتّأوّالتربعات
بقيامهمّبعملياتّّمشتبهّ ّأوّأشخاصّ ّتلتزمّاجلمعيةّبعدمّاستقبالّالدعمّأوّالتربعاتّاملاليةّأوّالعينيةّمنّجهاتّ  6.2

 .ارّبأموالّجمهولةّاملصدرجتّ أوّاالغسلّاألموالّ
ّتلتزمّاجلمعيةّبعدمّإقامةّ  6.3 كماّتلتزمّبعدمّّ،غسلّاألموالعملياتّمشاريعّميكنّأنّيتمّفيهاّالقيامّبّوأبرامجّأي 

 .هلاّرتويجالأوّتهاّأوّرعاياملشاركةّفيهاّ
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ّكافّ  6.4  الواردةّلألنشطةّوالربامج.ّةّاملبالغّوالرعاياتتلتزمّاجلمعيةّبتوضيحّمصادر
ّكافّ ّتلتزمّاجلمعيةّبإعدادّتقريرّ  6.5  ةّمصروفاتّاملشاريعّوالربامجّوفقّآليةّونظامّالوزارة.يشمل
 العّمنّقبلّاجلهاتّذاتّالعالقة.تلتزمّاجلمعيةّبشفافيةّالتقاريرّاملاليةّوجاهزيتهاّلالطّ  6.6
 .وفقّماّوردّيفّسياسةّحفظّالوثائقّوإتالفهاّهاتلتزمّاجلمعيةّباالحتفاظّبسجالتّاملعامالتّاملاليةّووثائق 6.7

 

7  
ّتلتزمّاجلمعيةّبعدمّإقامةّ 7.1 رةّوّمربّ أرهابّضةّعلىّاإلأوّحمرّ رهابيةّإّافّعلىّأهنصنّ ُتّّمشاريعّوأبرامجّأنشطة ّأوّأي 

 .هلاّرتويجالأوّتهاّأوّرعايكماّتلتزمّبعدمّاملشاركةّفيهاّّ،له
ّعنهاّأهناّاليتّتُقامّحتتّإشرافّّمنّاألنشطةّوالربامجّواملشاريعّّيّ أيفّاملشاركةّتلتزمّاجلمعيةّبعدمّ 7.2 ّمعلن  كيانات 

 .وذلكّبأي ّصورة ّمنّصورّاملشاركة،ّضّعلىّاإلرهابجّأوّتدعمّأوّحترّ إرهابيةّأوّتروّ 
ّبارتباطهمّبأنشطةّ ّمشتبهّ ّأوّأشخاصّ ّمنّجهاتّ تلتزمّاجلمعيةّبعدمّاستقبالّالدعمّأوّالتربعاتّاملاليةّأوّالعينيةّ 7.3

ّکياناتّ   جةّله.إرهابيةّأوّراعيةّلإلرهابّأوّمروّ ّبأهناّفةّ مصنّ ّأوّدولّ ّماتّ أوّمنظّ ّأو
ّأوّالتعاملّمعّّ،ومهيةّإلكرتونيةّ ّحساباتّ ّتلتزمّاجلمعيةّبعدمّإنشاءّأيّ  7.4 علىّمواقعّّقةّ ّوغريّموثّومهيةّ ّحساباتّ أي 

 التواصلّاالجتماعي.
ّاملصنّ  7.5 ّاإلعالنية ّواملؤسسات ّالقنوات ّمع ّالتعامل ّبعدم ّاجلمعية ّحمرّ تلتزم ّأو ّداعمة ّأهنا ّعلى ّمساندةّفة ّأو ضة

 رهاب.لإل
ّ

8  
ّسجالتّ تلقّ تلتزمّاجلمعيةّيفّحالّ 8.1 اد ةّمليفّاّةرداّولاّمحكاأللوفقًاّ-ّأوّمعلوماتّ ّأوّمستنداتّ ّيّطلبّتوفريّأي 

ّّالثالثةّواألربعني ّ،ّواملاد ةّمكافحةّغسلّاألموالمنّنظام ّالسادسةّمنّنظام ؛ّ-جرائمّاإلرهابّومتويلهمكافحة
 .القيامّبتوفريهاّضمنّاملهلةّالزمنيةّاحملد دةّوبالطريقةّوالشكلّاحملد دينّيفّالطلب

ّمنّاملشارّإليهاّيفّتلق يّتلتزمّاجلمعيةّيفّحالّ 8.2 ّطلب  عدمّاإلفصاحّألي ّبمنّهذهّالسياساتّّ(8.1البندّ)أي 
ّمنّأعضاءّاإلدارةّآخرّأوّعضوّ ّفيه،ّأوّملوظ فّ ّمعنّ ّقّبتنفيذهّإالّلشخصّ عنّهذاّالطلبّأوّماّيتعلّ ّشخصّ 

 .للحصولّعلىّاملشورة،ّأوّحتديدّاخلطواتّالضروريةّلتنفيذّالطلب
ّاجلمعية 8.3 ّاشتّتلتزم ّعند ّتوف رتّلديها ّإذا ّأو ّيفّباهها، ّلالشتباه ّمعقولة ّأوّأسباب ّاليتّوصلتّإليها ّاألموال أن 

اّسوفّتستخدمّيفّّرهابمتويلّاإلغسلّاألموالّأوّعملياتّعالقةّبّهلاأوّّمتحص التّجرمية ،بعضهاّمتث لّ أوّأهن 
 تلكّالعملياتّمباّيفّذلكّحماولةّإجراءّتلكّالعملياتّمباّيلي:
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 ّيتضمنّّلّ مفصّ ّعنّالعمليةّاملشتبهّهبا،ّوتزويدهاّبتقريرّ ّمباشرّ ّللتحر ياتّاملاليةّفوراًّوبشكلّ ّعام ةاإلدارةّالإبالغ
،ّوذلكّوفقّالنموذجّاملعتمدّمنّمجيعّالبياناتّواملعلوماتّاملتوافرةّلديهاّعنّتلكّالعمليةّواألطرافّذاتّالصلة

 .ِقبلها
 للتحر ياتّاملاليةّمنّمعلوماتّإضافيةّعام ةاالستجابةّلكل ّماّتطلبهّاإلدارةّال. 

ّتبادهلاّمعّاجلهاتّاملختص ة،ّملعلوماتّابسريةّتلتزمّاجلمعيةّ 8.4 وعدمّالكشفّعنهاّإالّبالقدرّالذيّيكونّاليتّيتم 
 نظمةّذاتّالصلة.منّاجلرائمّاملنصوصّعليهاّيفّاألّضروريًّاّالستخدامهاّيفّالتحقيقاتّأوّالدعاوىّاملتعلقةّبأيّ 

ّتنبيهّالعميلّأوّأي ّشخصّ إدارهتاّوأعضاءّإدارهتاّالتنفيذيةّوالعاملنيّفيها؛ّبعدمّبكاف ةّأعضاءّجملسّاجلمعيةّتلتزمّ 8.5
ّمبوجبّالنظامّأوّمعلوماتّمتعل قةّبذلكّقدُّقد متّأوّسوفّتُقد مّإىلّاإلدارةّال ّللتحر ياتّعام ةآخرّبأنّتقريرًا

وّقدُّأجري.ّوالّيشملّذلكّعملياتّاإلفصاحّأوّاالتصالّبنيّاملديرينّوالعاملنيّجار ّأّاًّاملاليةّأوّأن ّحتقيقاًّجنائيّ 
 .أوّعملياتّاالتصالّمعّاحملامنيّأوّالسلطاتّاملختصة

ّعمليةّاشتباهّ  8.6 غّعنهّعندّمسؤولية ّجتاهّاملبلّ ّأيّ ّرهابأوّمتويلّاإليفّغسلّاألموالّّالّيرتتبّعلىّمنّيبل غّعنّأي 
 حبسنّنية.هلاّّتقدميّمعلوماتّ ّوأإبالغّإدارةّاجلمعيةّ
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ّوتقييمهاّوتوثيقهاّوحتديثهاّبشكلّ ّحتديدّوفهمّوتقييمّخماطرّغسلّاألموالّومتويلّاإلرهابّاليتّتتعر ضّهلاّاجلمعية 9.1

 التالية:،ّمعّمراعاةّالعناصرّمنّآثارهاّهاّأوّاحلدّ حدوثّملنعّاإلجراءاتّالالزمةإعدادّ،ّّومستمر
 عواملّاملخاطرّاملرتبطةّبالعمالء،ّوالعواملّاملرتبطةّباملستفيدّاحلقيقيّأوّاملستفيدّمنّالتعامالت.ّ
 ّّالعمالءّأعماهلم،ّأوّمصدرّالعمليةّأو عواملّاملخاطرّالناجتةّمنّالبلدانّأوّاملناطقّاجلغرافيةّاليتّيزاولّفيها

 .مقصدها
 ّاخلدماتّأوّالعملياتّاملعروضة،ّأوّقنواتّتقدميّاملنتجاتّأوّاخلدماتّاملخاطرّالناجتةّمنّطبيعةّاملنتجاتّأو

 .أوّالعمليات
ّحسبّ 9.2 ّمستمر ّبشكل  ّحتديثها ّعلى ّوالعمل ّأموال، ّغسل ّعمليات ّشبهة ّوجود ّعلى ّالدال ة ّاملؤش رات وضع

 .اّاخلصوصمقتضياتّتطو رّوتنو عّأساليبّارتكابّتلكّالعملياتّمعّااللتزامّمباّتصدرهّاجلهاتّالرقابيةّهبذ
ّاملايل 9.3 ّالتبادل ّيف ّاالعتبارية ّأو ّالطبيعية ّالصفة ّذو ّاحلقيقي ّاملستفيد ّعلى ّالتعر ف ّعلىّ، ّالتعر ف ّجودة وحتسني

 .العمالءّوإجراءاتّالعنايةّالواجبة
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الصفقاتّاملعق دةّأوّالضخمةّّأوّاتيعمللاّ،ّوخاص ةًّمراقبةّاملعامالتّوالوثائقّوالبياناتّوفحصهاّبشكلّمستمر 9.4
 اليتّالّيكونّغرضّالتربعّفيهاّواضحاً.أوّغريّالطبيعية،ّأوّ

 االعتمادّعلىّالقنواتّاملاليةّغريّالنقديةّواالستفادةّمنّمميزاهتاّللتقليلّمنّاستخدامّالنقدّيفّاملصروفات. 9.5
ّكفاءةّالقنواتّاملستخدمة،ّّواجلمعيةتوفريّاألدواتّالالزمةّاليتّتساعدّعلىّرفعّجودةّوفاعليةّاألعمالّيفّ 9.6 يفّّرفع

 ذلك.
 العاملنيّيفّاجلمعية.كافيةّلضمانّمعايريّعاليةّعندّتوظيفّّّإجراءاتّفحصّ القيامّب 9.7
ّكفاءةّالعاملنيّمباّيتالءمّمعّنوعيةّاألعمالّيفّاجلمعيةّيفّجمالّاملكافحة. 9.8  تعزيزّبرامجّبناءّالقدراتّوالتدريبّلرفع
لرفعّمستوىّالوعيّلدىّالعاملنيّيفّاجلمعيةّملكافحةّغسلّاألموالّوجرائمّمتويلّاإلرهاب،ّإقامةّبرامجّتوعويةّ 9.9

 وإعدادّبرامجّتدريبيةّمستمر ةّللموظفنيّاملختص نيّإلحاطتهمّباألنظمةّوالتعليماتّواملستجداتّيفّهذاّاجملال.
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