
الئحة مكافحة غسل األموال 
وجرائم تمويل اإلرهاب

اإلصدار الثاني

بجمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء

يونيو 2022م



المحتويات

2

2 المحتويات 

3 التمهيد 

3 التعريفات 

4 النطاق 

4 مؤشرات االستدالل على وجود شبهة عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

5 مؤشرات االستدالل على وجود شبهة عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

5 طرق الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

6 التعرف على المتعاملين مع الجمعية  

7 التعرف على المتعاملين مع الجمعية  

8 االحتفاظ بالسجالت 

8 اإلجراءات التي ينبغي األخذ بها عند وجود مؤشرات اشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

9 اإلجراءات التي ينبغي األخذ بها عند وجود مؤشرات اشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

9 عدم تحذير العمالء بوجود شبهات 

10 برامج مكافحة عمليات غسل األموال 

11 االعتماد 



المادة األولى:
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المادة الثانية:

التمهيد

تمثــل الئحــة مكافحــة غســل األمــوال وجرائــم تمويــل االرهــاب فــي جمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء ركيــزة 
أساســية فــي مجــال الرقابــة الماليــة، وتــم تطويرهــا وفًقــا لنظــام مكافحــة غســل األمــوال الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

31/م بتاريــخ 11/05/1433هـــ والئحتــه التنفيذيــة وجميــع التعديــالت الالحقــة.

التعريفات

ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من وراءه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة 
خالفًا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. غسل األموال

كل فعل يتضمن جمع األموال، أو تقديمها، أو أخذها، أو تخصيصها، أو نقلها، أو تحويلها- أو 
عائداتها- كليًا أو جزئيًا ألي نشاط إرهابي فردي أو جماعي، منظم أو غير منظم، في الداخل أو 

في الخارج، سواًء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من مصدر مشروع أو غير مشروع. 
أو القيام لمصلحة هذا النشاط أو عناصره بأي عملية بنكية أو مصرفية أو مالية أو تجارية، أو 

تحصيل مباشر أو بالواسطة على أموال الستغاللها لمصلحته، أو الدعوة والترويج لمبادئه، أو 
تدبير أماكم للتدريب، أو إيواء عناصره، أو تزويدهم بأي نوع من األسلحة أو المستندات المزورة، 

أو تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك.

 جريمة تمويل
اإلرهاب

األموال أو الممتلكات أًيا كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، 
منقولة أو غير منقولة، والوثائق والصكوك والمستجدات أًيا كان شكلها بما في ذلك النظم 
اإللكترونية أو الرقمية واإلئتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها بما في 
ذلك على سبيل المثال ال الحصر جميع أنواع الشيكات والحواالت واألسهم واألوراق المالية 

والسندات والكمبياالت وخطابات االعتماد

األموال

كل كيان قانوني يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال ألغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو 
تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بعمل آخر من األعمال الخيرية

 المنظمات غير
الهادفة للربح

كل تصرف في األموال أو الممتلكات أو المتحصالت النقدية أو العينية، ويشمل على سبيل 
المثال: اإليداع والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، واإلقراض، والمبادلة. العملية

كافة السلطات اإلدارية وسلطات إنفاذ نظام مكافحة غسل األموال ونظام جرائم اإلرهاب 
وتمويله باإلضافة إلى الجهات الرقابية المرتبطة بمكافحة غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

 السلطة
المختصة

الهيئات التجارية أو المؤسسات أو الكيانات أو الشركات أو الجمعيات أو أي جهة مشابهة 
تستطيع إقامة عالقة عمل دائمة أو امتالك أصول

 الشخصية ذات
الصفة االعتبارية



المادة الثالثة:

النطاق

ــة أو تطوعيــة  ُتحــدد هــذه الالئحــة السياســات واإلجــراءات التــي يجــب علــى كافــة العامليــن ومــن لهــم عالقــات تعاقدي
بالجمعيــة األخــذ بهــا، لضمــان التــزام الجمعيــة بأنظمــة مكافحــة غســل األمــوال وجرائــم تمويــل اإلرهــاب، وعليهــم االطــالع 
علــى هــذه السياســات واإلجــراءات، والتوقيــع بالعلــم وااللتــزام بهــا عنــد أداء واجباتهــم ومســؤولياتهم، وعلــى اإلدارة 

الماليــة نشــر الوعــي بمــا ورد فــي هــذه الالئحــة، وتزويــد جميــع اإلدارات واألقســام بنســخة منهــا.
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مؤشرات االستدالل على وجود شبهة عمليات غسل 
األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

المادة الرابعة:

ينبغــي علــى القائميــن علــى شــؤون الجمعيــة االنتبــاه لمجموعــة مــن المؤشــرات التــي قد تــدل على قيــام المتعامل 
مــع الجمعيــة )متبــرع، مســتفيد، موظــف، مســتثمر ....( بعمليــات غســل األمــوال وجرائــم تمويــل اإلرهــاب تشــمل 

التالي:

1. إبــداء المتعامــل مــع الجمعيــة اهتمــام غيــر عــادي بمتطلبــات اإلفصــاح عــن بياناتــه وخاصــة تلــك المتعقلــة بهويتــه 
ومجــال عملــه.

2. رفض المتعامل مع الجمعية تقديم بيانات عنه.
3. تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بالهوية على سبيل المثال.

4. توكيل المتعامل مع الجمعية نيابًة عن شخص مجهول، وتردده وامتناعه عن اإلفشاء بهوية من وكله.
5. عدم تقديم المتعامل مع الجمعية وصًفا واضًحا لطبيعة عمله وأنشطته االقتصادية.

6. رغبــة المتعامــل مــع الجمعيــة المشــاركة فــي صفقــات غيــر واضحــة مــن حيــث غرضهــا القانونــي أو االقتصــادي أو 
عــدم انســجامها مــع اســتراتيجية االســتثمار المعلنــة فــي الجمعيــة.

7. تورط المتعامل مع الجمعية بمخالفات جنائية أو تنظيمية. 
8. عدم اهتمام المتعامل مع الجمعية بالمخاطر والعموالت أو أية مصاريف أخرى ترتبط بمعامالته وصفقاته.

9. قيــام المتعامــل مــع الجمعيــة باســتثمار طويــل األجــل، يتبعــه بعــد مــدة وجيــزة طلــب تصفيــة الوضــع االســتثماري 
وتحويــل عائــده االســتثماري إلــى حســاب آخــر.
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مؤشرات االستدالل على وجود شبهة عمليات غسل 
األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

المادة الرابعة:

10. طلــب المتعامــل مــع الجمعيــة تحويــل األمــوال المســتحقة لــه لطــرف آخــر، ومحاولــة عــدم تزويــد الجمعيــة بــأي 
معلومــات عــن ذلــك الطــرف.

11. محاولــة المتعامــل مــع الجمعيــة تغييــر صفقــة أو إلغاءهــا بعــد تبليغــه بمتطلبــات تدقيــق المعلومــات أو حفــظ 
الســجالت.

12. طلب المتعامل مع الجمعية إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
13. عــدم تناســب قيمــة التبرعــات والعمليــات التــي ينفذهــا المتعامــل مــع الجمعيــة مــع نشــاطه ودخلــه ونمــط 

حياتــه وســلوكه.
14. انتماء المتعامل مع الجمعية لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور. 

15. ظهــور عالمــات البــذخ والرفاهيــة علــى المتعامــل مــع الجمعيــة وعائلتــه بشــكل مفاجــئ أو بشــكل مبالــغ فيــه 
بحيــث ال يتناســب مــع وضعــه االقتصــادي.

المادة الخامسة:

طرق الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

1. فهم وتحديد وتقييم مخاطر غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب التي قد تتعرض لها الجمعية.
2. إقامــة برامــج توعويــة لرفــع مســتوى الوعــي لــدى العامليــن فــي الجمعيــة لمكافحــة غســل األمــوال وجرائــم 

تمويــل اإلرهــاب.
ــة مــن غســل األمــوال  ــا الوقاي ــن مــن خــالل تدريبهــم علــى قضاي ــن والمتطوعي ــاء قــدرات العاملي ــز برامــج بن 3. تعزي

وتمويــل اإلرهــاب.
4. التعــرف علــى المتعامليــن مــع الجمعيــة مــن خــالل قنــوات تضمــن تجنــب غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، 
والعمــل علــى معرفــة الطــرف )شــخص أو جهــة( الحقيقــي ذو الصفــة الطبيعيــة أو االعتباريــة فــي التبــادالت الماليــة.  
5. االعتمــاد علــى القنــوات الماليــة غيــر النقديــة، واالســتفادة مــن مميزاتهــا للتقليــل مــن اســتخدام النقــد فــي 

المصروفــات.
6. الســعي إلــى إيجــاد عمليــات ربــط إلكترونــي مــع الجهــات ذات العالقــة للمســاهمة فــي التأكــد من هوية األشــخاص 

والمبالــغ المشــتبه بها.

ينبغــي علــى القائميــن علــى شــؤون الجمعيــة األخــذ بمجموعــة مــن الطــرق للوقايــة مــن عمليــات غســل األمــوال 
وجرائــم تمويــل اإلرهــاب تشــمل التالــي:
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التعرف على المتعاملين مع الجمعية 

المادة السادسة:

علــى المديــر التنفيــذي للجمعيــة ومديرهــا المالــي فيمــا يتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وجرائــم تمويــل اإلرهــاب 
القيــام بمــا يلــي:

1- عــدم إجــراء أي تعامــل مالــي أو تجــاري أو غيــره مــع أي شــخص أصالــًة عــن نفســه أو وكالــًة عــن غيــره، باســم 
ــة المتعامليــن مــع الجمعيــة اســتناًدا إلــى وثائــق رســمية، كمــا يجــب  مجهــول أو وهمــي، ويجــب التحقــق مــن هوي
التحقــق مــن الوثائــق الرســمية للمنشــآت ذات الصفــة االعتباريــة التــي توضــح اســم المنشــأة وعنوانهــا وأســماء 

المالكيــن لهــا والمديريــن والمفوضيــن بالتوقيــع عنهــا ونحــو ذلــك.

بطاقة الهوية الوطنية أو سجل األسرة.	 
عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله وبيانات التواصل معه.	 

أ/ المواطنون:

اإلقامة أو جواز السفر أو الهوية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.	 
عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله.	 

ب/ الوافدون:

السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة واالستثمار.	 
الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحالت الخاصة.	 
عقد التأسيس إن وجد.	 
بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو الخدمية المرخص لها.	 
قائمــة باألشــخاص مالكــي الشــركة الــواردة أســماؤهم فــي عقــد التأســيس وتعديالتــه أو صــورة مــن 	 

هويــة كل واحــد منهــم.
قائمــة باألشــخاص المفوضيــن مــن قبــل المــالك حســبما ورد فــي الســجل التجــاري أو بموجــب وكالــة 	 

صــادرة عــن كاتــب العــدل وصــورة مــن هويــة كل واحــد منهــم.

ج/ الشركات السعودية:
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التعرف على المتعاملين مع الجمعية 

المادة السادسة:

صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار.	 
صورة من عقد التأسيس ومالحقه.	 
صورة ترخيص مزاولة النشاط.	 
صورة من هوية المدير المسؤول.	 
وكالــة صــادرة عــن كاتــب عــدل، أو تفويــض خــاص مــن الشــخص الــذي لديــه )بموجــب عقــد التأســيس( 	 

صالحيــة التفويــض عنــه بالتوقيــع.
صورة من هوية مالكي الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديالته.	 

د/ الشركات األجنبية:

2- تحديــث بيانــات المتعامليــن مــع الجمعيــة، والتحقــق منهــا بصفــة دوريــة، أو عنــد ظهــور شــكوك بشــأن دقــة أو 
كفايــة البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مســبًقا، أو عنــد وجــود اشــتباه فــي حــدوث عمليــة غســل أمــوال أو تمويــل 

إرهــاب، بغــض النظــر عــن حــدود مبالــغ العمليــة.
3- التحقــق ممــا إذا كان المتعامــل معــه يعمــل بالنيابــة عــن طــرف آخــر، واتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتحديــد هويــة هــذا 

المتعامــل، والتحقــق منهــا مــع إعطــاء اهتمــام خــاص باألشــخاص الذيــن يتــم التعامــل معهــم بموجــب توكيــل.
4- ال يقبــل مــن الوكيــل كالمحامــي أو المحاســب أو الوســيط ومــن فــي حكمهــم التــذرع بعــدم إفشــاء أســرار العمــالء 

عنــد اســتيفاء بيانــات التحقــق مــن الهويــة علــى النحــو المشــار إليــه آنًفــا.
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االحتفاظ بالسجالت

المادة السابعة:

ينبغــي علــى الجمعيــة االحتفــاظ بســجل مفصــل للمعامــالت التــي تجريهــا لضمــان الرجــوع لهــا عنــد الحاجــة، وذلــك 
علــى النحــو التالــي: 

الماليــة  بالتعامــالت  المتعلقــة  1- االحتفــاظ لمــدة ال تقــل عــن عشــر ســنوات بجميــع الســجالت والمســتندات 
والصفقــات التجاريــة والنقديــة، ســواء كانــت محليــة أو خارجيــة، وذلــك مــن تاريــخ انتهــاء العمليــة أو قفــل حســاب مــن 
تتعامــل معــه الجمعيــة، ومــن ذلــك االحتفــاظ بملفــات الحســابات والمراســالت وصــور ووثائــق الهويــات الشــخصية.

2- االحتفاظ بسجل يشمل كافة تفاصيل التعامالت التي تجريها حتى يتم التأكد من:

أ- استيفاء متطلبات نظام مكافحة غسل األموال.
ب/- تمكيــن اإلدارة العامــة للتحريــات الماليــة أو جهــات التحقيــق أو الســلطات المختصــة مــن تتبــع كل 

عمليــة وإعــادة تركيبهــا، واإلجابــة خــالل المــدة المحــددة عــن أيــة استفســارات تطلبهــا تلــك الجهــات. 

3- يتعيــن علــى الجمعيــة عندمــا تطلــب إحــدى الجهــات الرقابيــة منهــا االحتفــاظ بالســجالت أو المســتندات لمــدة 
تزيــد عــن المــدة النظاميــة تنفيــذ ذلــك حتــى نهايــة المــدة المحــددة فــي الطلــب.

اإلجراءات التي ينبغي األخذ بها عند وجود مؤشرات 
اشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

علــى المديــر التنفيــذي للجمعيــة عنــد توافــر مؤشــرات ودالئــل كافيــة علــى إجــراء عمليــة وصفقــة معقــدة أو ضخمــة 
أو غيــر طبيعيــة، مــن شــأنها إثــارة الشــكوك والشــبهات حــول ماهيتهــا والغــرض منهــا، وإمكانيــة ارتباطهــا بغســل 

األمــوال أو بتمويــل اإلرهــاب أن يبــادر باتخــاذ اإلجــراءات التاليــة:
1- إبالغ اإلدارة العامة للتحريات المالية التابعة لرئاسة أمن الدولة.

2- تزويدهــا بتقريــر مفصــل يتضمــن جميــع البيانــات والمعلومــات المتوافــرة عــن تلــك العمليــات واألطــراف ذات 
ــن لالشــتباه. ــك فــور توفــر القرائ ــة، ويكــون ذل الصل

المادة الثامنة:
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المادة الثامنة:

اإلجراءات التي ينبغي األخذ بها عند وجود مؤشرات 
اشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

3- يكــون التبليــغ وفًقــا للنمــوذج المعتمــد مــن قبــل اإلدارة العامــة للتحريــات الماليــة، والــذي يشــمل 
للتالــي: توضيًحــا 

أ/ أسماء األشخاص المتهمين ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.
ب/ العملية المشتبه بها، وأطراف وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.

ج/ المبلــغ محــل العمليــة المشــتبه بهــا، والحســابات المصرفيــة أو االســتثمارية ذات العالقــة )صــورة مــن 
الوثائــق المرفقــة بمســتندات فتــح الحســاب، وكشــوف الحســابات لفتــرة ســتة أشــهر(.

د/ أسباب ودواعي االشتباه التي تم االستناد إليها عند البالغ.

عدم تحذير العمالء بوجود شبهات

ينبغــي علــى منســوبي الجمعيــة عــدم تحذيــر العمــالء أو الســماح بتحذيرهــم أو تحذيــر غيرهــم مــن األطــراف ذات 
الصلــة بوجــود شــبهات حــول نشــاطاتهم، ويمكــن أن يتــم ذلــك باتبــاع التالــي:

1- القبول الشكلي للعمليات المشتبه بها وعدم رفضها.
2- تجنــب عــرض البدائــل علــى األطــراف المشــتبه بهــم أو تقديــم النصيحــة والمشــورة لهم لتفادي تطبيــق التعليمات 

بشــأن العمليات التــي يجرونها.
3- المحافظــة علــى ســرية البالغــات عــن األطــراف والعمليــات المشــتبه بهــا، والمعلومــات المرتبطــة بهــا المرفوعــة 

لــإدارة العامــة للتحريــات الماليــة.
4- عــدم إثــارة الشــكوك لــدى األطــراف المشــتبه بهــم أو لــدى أطــراف مرتبطين معهم عند االتصال بهم لالستفســار 

عــن طبيعة العمليات. 
5-عدم إخطار المشتبه بهم بأن معامالتهم قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك.

المادة التاسعة:



برامج مكافحة عمليات غسل األموال

المادة العاشرة:
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ــل اإلرهــاب، علــى أن تشــمل  ــم تموي ــات غســل األمــوال وجرائ ــة وضــع برامــج لمكافحــة عملي ــن علــى الجمعي يتعي
هــذه البرامــج كحــد أدنــى مــا يلــي:

1- تطوير وتطبيق السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية ذات العالقة.
2- وضــع نظــام تدقيــق ومراجعــة داخليــة ُيعنــى بمراقبــة توافــر المتطلبــات األساســية فــي مجــال عمليــات غســل 

األمــوال وجرائــم تمويــل اإلرهــاب. 
ــر السياســات والخطــط واإلجــراءات  ــذي أو مــن يفوضــه هــو المســؤول عــن تطبيــق وتطوي ــر التنفي 3- يكــون المدي

والضوابــط الداخليــة التــي تتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال أو جرائــم تمويــل اإلرهــاب.
4- إعــداد برامــج تدريبيــة مســتمرة للموظفيــن المختصيــن إلحاطتهــم بالمســتجدات فــي مجــال عمليــات غســل 
األمــوال وجرائــم تمويــل االرهــاب، وذلــك لغــرض الرفــع مــن قدراتهــم فــي التعــرف علــى تلــك العمليــات وأنماطهــا 

ــة التصــدي لهــا. وكيفي

5- يســتعان فــي تنفيــذ برامــج اإلعــداد والتأهيــل والتدريــب فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وجرائــم 
تمويــل اإلرهــاب بالخبــراء والمعاهــد المحليــة المختصــة، ويراعــى فــي إعــداد البرامــج التدريبيــة أن تشــتمل 

علــى اآلتــي:

أ- االتفاقيــات واألنظمــة والقواعــد والتعليمــات ذات الصلــة بمكافحــة غســل األمــوال أوجرائــم تمويــل 
اإلرهــاب.

ب- سياسات وأنظمة الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب.
ج- المســتجدات فــي مجــال عمليــات غســل األمــوال أو جرائــم تمويــل اإلرهــاب، والعمليــات المشــبوهة، 

وكيفيــة التعــرف علــى تلــك العمليــات وأنماطهــا وكيفيــة التصــدي لهــا.
د- المسؤولية الجنائية على الموظف المنتهك لألنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

6- يمكــن االســتعانة بالجهــات الرقابيــة المختصــة عنــد وضــع الوســائل الكفيلــة بالتحقــق مــن االلتــزام باألنظمــة 
واللوائــح والقواعــد ذات الصلــة.



االعتماد

بعــد اطــالع مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه الثانــي المنعقــد يــوم الخميــس الموافــق 
30/06/2022م علــى عــدد مــن اللوائــح والسياســات المنظمــة لعمــل الجمعيــة، 
والتــي كان مــن بينهــا الئحــة مكافحــة غســل األمــوال وجرائــم تمويــل اإلرهــاب، 

فقــد اتخــذ القــرار رقــم )3( باعتمادهــا والعمــل بموجبهــا فــي الجمعيــة.
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