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 س�اسة مراقبة غس�ل األموال والتعامالت المشبوهة  

 

 أوال: التع��ف:   

الوث�قة �س� (هذە  المشبوهة  والتعامالت  األموال  مراقبة غس�ل  بالضواب  )س�اسة  خاصة  غس   طو�ي  ممارسة  تمنع  ي  اليت �ل  واإلجراءات 
ي م

ف فيها. عوالتبليغ   للتعاون مع الجهات المختصة لمكافحتها  الجمع�ة و�س�مل ع ل اجاألموال �ف  ن المتورطني

  

 �ا: مجال التطبيق:   نثا

ف والمتطــو  �عــ تطبــق هــذە الس�اســة  ي عجميــع العــاملني
ف �ف �ــة  (ني ف لتحفــ�ظ القــرآن ال�ــ��م بمحافظــة االفــالجالجمع�ـــة الخ�ي ) وخاصــة المخـــولني

ي الجمع�ة. عباستقبال الت�ب 
ي تنم�ة الموارد المال�ة واإلدارة المال�ة �ف

ف �ف  ات وتقي�دها من العاملني

 

 ثالثا: فهم الجمع�ة وس�اقها:  

ــة  ( . أ �ـ ي مدينـــة األلتحفـــ�ظ القـــرآن ال�ـــ��م بمحافظـــة االفـــالج ) الجمع�ـــة الخ�ي
ــا الـــرئ�س �ف ــة �قـــع مقرهـ �ـ ــا فـــروع  فـــالججمع�ـــة خ�ي و�تبعهـ

 خطة زمن�ة محددة.  بحس  ال قببمناطق الممل�ة يتم افتتاحها مست

 ه ١٨/٠٢/١٤٣٧وتــار�ــــخ  ٦١) (الصادر بقرار مجلــس الــوزراء رقــم  هل�ةاألوالمؤسسات  الجمع�اتنظام تم تأس�س الجمع�ة طبقا ل .ب

 ١٤٣٧/٠١/٠٨)  وتــار�ــــخ :  ٢٤١٨بموجــب القــرار الــوزاري رقــم:( ه ١٨/٠٢/١٤٣٧) ١٩والمصــادق عل�ــه بالمرســوم الملــ�ي رقــم ( م/ 

 . ه

ي سجل اإلدارة العامة للجمع�ات والمؤسسات األهل�ة تحت تم �سج�ل الجمع�ة  .ج
 . ه١٤٤١/ ٠٣/ ٣٠: وتار�ــــخ )٣١٤٥: (رقم�ف

ات�ج�ة مل�اتهــا وتوجهاتهــا االســـ عطة الجمع�ــة و �شــ افـــة ذات العالقــة بأكات الخارج�ــة والداخل�ــة  عقامــت الجمع�ــة بتحد�ــد الموضــو  .د �ت

ي �ســتد�ي والــ  ات�ج�ة شــاملة المســائل الناشــ  متحقيــق النتــائج المرجــوة لنظــا عــ�قــدرتها  يت ة ئإدارة الجــودة أثنــاء وضــعها لخطتهــا االســ�ت

 �عــ الوة عــ �ــة واالقتصــاد�ة المحل�ــة واإلقل�م�ــة عذلك الب�عــات الثقاف�ــة واالجتماكــ �ــة والتكنولوج�ــة والتنافســ�ة و نو نن الب�عــات القاعــ 

 �مها وثقافتها ومعارفها وأدائها. العوامل الداخل�ة للجمع�ة ذات العالقة بق

ي عتندرج الجمع�ة تحت المنظمات غ�ي ال��ح�ة المنصــوص  . ه
ي صــح�نلــوائح وأ مظــانليهــا �ف

ة فظمــة مكافحــة غســل األمــوال المنشــورة �ف

ي هذا النظاع. و�طبق ٥ رقم حةفالص ٤٦٩٥العدد  ١٤٣٩/٠٢/٣١القرى بتار�ــــخ  مأ
 . مليها ما ورد �ف
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 رابعا: المراجع:  

ي صح��فحة غس ظمة مكانلوائح وأ .١
 .  ٤٦٩٥العدد  ١٤٣٩/٠٢/٣١بتار�ــــخ القرى  مة أفل األموال المنشورة �ف

 الس�اسات العامة لتنم�ة الموارد المال�ة.   .٢

ي تضبكوثائق الحو  .٣  اف�ة والمساءلة المعتمدة من مجلس اإلدارة.  فالش  طمة والس�اسات واإلجراءات اليت

 

 خامسا: المصطلحات ذات العالقة:   

   : مالنظا . أ

ي صح��مكافحة غس  مظان
      .٥ رقم حةفالص ٤٦٩٥العدد  ١٤٣٩/٠٢/٣١بتار�ــــخ   القرى مة أفل األموال الصادر باألمر السا�ي والمنشور �ف

 األموال:    .ب

غ�ي   مغ�ي ماد�ة منقولة أ و ت ماد�ة أن ا�أ  سواء-ها�امتال ها أو ط��قة عو نق�متها أو  تناكد�ة أو الممتل�ات أ�ا  ااألصول أو الموارد االقتص

ت داخل الممل�ة  نا�ان شكلها؛ سواء أ كتماد أ�ا  عوالوثائق والصكوك والمستندات والحواالت وخطابات اال  -غ�ي ملموسة ممنقولة ملموسة أ

و و�شمل ذلك النُ  خارجها  و أ ي تدل ن�ة أو الرقم�ة واالئتمانظم اإلل��ت واع  نذلك جميع أكو  ،مل��ة أو مصلحة فيها  �ع �ات الم�ف�ة اليت

  أو أ�ة فوائد أو أر�اح أو مداخ�ل أخرى تنتج من هذە األموال.  ،التجار�ة والمال�ةق األورا

 الج��مة األصل�ة:    .ج

   ب ل فعل يرتكك
�
ع أو األ ع  داخل الممل�ة �عد ج��مة معاقبا ي الممل�ةنليها وفق ال�ش

 خارج    بل فعل يرتككو   ،ظمة �ف
�
  الممل�ة �عد ج��مة وفقا

ي ارتكنلقوا ف الدولة اليت  فيها.    بني

 المتحصالت:    .د

الناش المتحصلة  ئاألموال  أو  أو خارجها  -ة  الممل�ة  ي    -داخل  اليت األموال  ي ذلك 
�ف بما  ارتكاب ج��مة أصل�ة  مبا�ش من  أو غ�ي  مبا�ش  �شكل 

 حولت أو بدلت  
�
  كل�ا

�
 أموال مماثلة.   أو جزئ�ا
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 الجمع�ة:    . ه

�ة   الخ�ي االفالج  الجمع�ة  بمحافظة  ال���م  القرآن  لل��ــح و�نطبق  لتحف�ظ  ما ورد من أع�ي منظمة غ�ي هادفة  متعلقة نظمة وقوا نليها  ف  ني

 نبمكافحة غس�ل األموال وم�ح لها  
�
التوع�ة ألبناء المجتمع داخل نطاقها الم�ح لها مع تقد�م  لغرض  ها  ات أو تلقيعبجمع الت�ب   ظاما

ي ذلك. ا
ي االقالع ومساعدته �ف

 لخدمات العالج�ة لمن يرغب �ف

 الجهة الرقاب�ة:    . و

اماتن التحقق من  عولة  سئالجهة الم ف ال��ــح؛    والمنظمات غ�ي الهادفة إ�،  مال والمهن غ�ي المال�ة المحددة  عواأل ،  ساتؤسالمال�ة للم  االل�ت

ي النظاعوفق المتطلبات المنصوص 
  والالئحة أو أي قرارات أو تعل�مات ذات صلة. م ليها �ف

 السلطات المختصة:    .ز

 ظمة أو الجهات الرقاب�ة. نة أو السلطات المختصة بتطبيق األ السلطات اإلدار�

 األدوات القابلة للتداول لحاملها:    .ح

ي 
ي تكـــون �ف ــة الـــيت ــا  األدوات النقد�ـ ف شـــ�كات والســـندات كالشـــكل وث�قـــة لحاملهـ ــر الـــد أو االثنـــني ــا أو مظهـــرة لـــ فع الـــ وأوامـ ي إمـــا لحاملهـ ادرة أو صـــ  هيت

ي أي شــــكل فلمســــت
ي تكــــون موقعــــة وحــــذف منهــــا اســــم  ،هع بمجــــرد �ســــل�مفــــا تناال  هخــــر ينتقــــل معــــ آ�د صــــوري أو �ف واألدوات غــــ�ي المكتملــــة الــــيت

 �د. فالمست

ع:    . ط  المت�ب

 عت�ب  م ل شخص �قدكهو  
�
 ن  ا

�
 ين�عأو  قد�ا

�
 شطتها.  �أ �ع عهل��ف ت�ب  ،للجمع�ة ا

 سادسا: التج��م   

 �عد مرتكب
�
 بأي من األفعال اآلت�ة:  مل من قاكج��مة غسل األموال   ا

ع أو أي مس� الجمع�ة تحت مس� قلها إ� نتح��ل أموال أو  .١ المصدر غ�ي  فاءها من متحصالت ج��مة؛ ألجل إخن بأ علمهمع  خر  آالت�ب

لتلك  وع  تم��ــه   الم�ش أو  الج��مة األصعاأو ألجل مس   ه،األموال  ارتكاب  ي 
�ف ي تحدة أي شخص متورط  اليت األموال  ص ل�ة  تلك  منها  لت 

 ارتكابها.   بواقعلإلفالت من 

ع بها عها نا أو مل�يتها أو مكاتهكأو مصدرها أو حر  طب�عة أموال  هاء أو تم��فإخ .٢  ها من متحصالت ج��مة. ن بأ هلمعمع   ، ن ط��ق الت�ب

ي ارتكاب ج��مة غس د أو الُيتحقق من القص .٣
  �ة والواقع�ة للقض�ة. عن خالل الظروف والمال�سات الموضو ل األموال معلم أو الغرض �ف
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 سابعا: التداب�ي الوقائ�ة  

غس   ع� .١ وق�ع  احتمال  مخاطر  تحد�د  وتوث�قها �الجمع�ة  وتقي�مها  لديها  األموال  مستمر   ل  �شكل  ا  ،وتحديثها  خالل  لجوانب  من 

ف عفيها العوامل المرتبطة بالمت�ب  ا المتعددة للمخاطر بم ف والمتطو عات وورش �ة و�قامة محا�ف عدار تعم�م تو و�ص ،  ني ف عمل للعاملني  ني

لها عوالمت�ب  ف  ترا عو   ، ني أن  بذلك  ع  -  �ي ليها  ق�امها  قبل   -ند  والتقن�ات  العمل  وممارسات  الجد�دة  بالمنتجات  المرتبطة  المخاطر 

 استخدامها.  

�سج�لع�   .٢ بالت�ب   الجمع�ة  المتعلقة  المعلومات  الواردة عجميع  ف ات  نو��ا  ات  عني بالس فواالحت   المت�ب والوثائق  اظ  والمستندات  جالت 

 .  المتعلقة اتنوالب�ا

ي قد تنش ددة المتناسش الجمع�ة تطبيق تداب�ي العنا�ة الواجبة الم  ع� .٣ مل ومعامالت مع شخص أو عالقات  عأ من  بة مع المخاطر اليت

 ال�ة المخاطر. ع ها جهة نل األموال بأ �جهة حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غس 

االحت  ع� .٤ والب�افالجمع�ة  والوثائق  والمستندات  السجالت  بجميع  للجمي  ،اتناظ  وذلك  المال�ة  التعامالت  تقل  ع  ال  �ش  عن  عمدة 

 ل الحساب.  فتهاء العمل�ة أو قنسنوات من تار�ــــخ ا

ف و��اعجالت المت�ب اظ بجميع سفالجمع�ة االحت ع� .٥  تهاء المعاملة. ن�ش سنوات من تار�ــــخ ا ع ن عوذلك لمدة ال تقل  ا، اتهمعات ت�ب نني

ي الدولة س .٦
الجمع�ة؛ م  القة بالجمع�ة إلزاعأو أي جهة لها    االجتماع�ةامت الن�ابة العامة أو وزارة العمل والتنم�ة  كواء  للجهات الرسم�ة �ف

ي أو االد ات إ� نجالت والمستندات والوثائق والب�ا اظ بالس فبتمد�د االحت
وري ألغراض التحقيق الجنائئ  اء. عالحد ال�ف

تحت   ب�ج .٧ ي  اليت والوثائق  والمستندات  السجالت  تكون  الجمع�ة  فأن  بها  للسماح  كظ  الب�ااف�ة  المال�ة نبتحل�ل  التعامالت  وتتبع    ات 

 اجلة.  عبصورة   ب ند الطلعون متاحة وتوفر للسلطات المختصة  اظ بها لتكفاالحت  بو�ج

 ت��ــــح من الدولة.   ع�ات إال بعد الحصول  عح للجمع�ة ب�قامة حملة جمع الت�ب ال �سم .٨

ع لصا .٩ وع إال بعد أخذ الموافقال �حق للجمع�ة التس��ق للت�ب ي الدولة.  عظمة المر نات الالزمة لذلك وفقا  لأل لح م�ش
 �ة �ف

ع بنو نالمة القاد من الس ��حق للجمع�ة التأ  .١٠ ع والمبلغ المت�ب  وذلك لحما�ة الجمع�ة من أي مخاطر محتملة.   ه،�ة للمت�ب

 اإلدارة تخصص للمصار�ف العموم�ة واإلدار�ة.  ات محددة ومعتمدة من قبل مجلس ع��ة من الت�ب ئبة م�س تقطاع �حق للجمع�ة اس .١١

ي حال وجود أي  .١٢
ع �ف  ار بالجمع�ة. �ف ا اإل أنهمل من شوا ع�حق للجمع�ة رفض المنحة أو الت�ب

 زە.  كان مر كات لهذا الغرض باسم أي شخص مهما  ال �سمح بأي حال من األحوال فتح حساب .١٣

ي غ�ي الغرض الذي جمعح للجمع�ة اسمال �س  .١٤
ع إن  ت من أجل   تعمال األموال �ف ع محددكإال بموافق  خط�ة من المت�ب ،    ا� ان غرض المت�ب

فة.   و�ن لم يت�� ذلك فمن الجهة الم�ش

 زە.  كان مر كات لهذا الغرض ب�سم أي شخص مهما  ال �سمح بأي حال من األحوال فتح حساب .١٥
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ي حال إقامة حم تهاء مهمة  نات لمدة محددة فور اعح لها بجمع الت�ب ل جهة م� ك  ع� .١٦
داد تق��ر معتمد  عإعات،  لة جمع الت�ب الجمع�ة �ف

ف القاحاسمن أ حد الم ف المرخص لهمن و نبني ف ف�  ،يني بالمستندات الدالة ع�    م��دا�    ه�وفاتوم  هردات إيراداتفص�لة الجمع ومح   هتبني

فة خالل مدة الجمع صحته، ورفعه ا� ي المدة ف�كتان الت��ــــح غ�ي محدد كو�ذا    ،الجهة الم�ش
ا�ف ف  �ة السن��ة.  ن ب�دراج التق��ر ضمن الم�ي

 -ات : عاستقبال الت�ب  قطر  .١٧
 

 )   ١٠١٠ �ب وسائل االتصاالت الرسائل (عأ. 
 

ي باسم  .ب
�ة لتحف�ظ القرآن ال���م بمحافظة االفالج ش�ك م��ف  الجمع�ة الخ�ي

ي  ن�ب ع .ج
 ) الجمع�ةب من خالل البنوك المحل�ة لحسا االستقطاع أو الجمع�ة .(  مقر قاط البيع الموجودة �ف

ي أو اإل ع�ب ال�اف اآل�ي أو ه. التح��ل لحساب الجمع�ة 
ها.   ت  ن�ت نالهاتف الم��ف  و غ�ي

 
ة. نمبالغ  أي  �منع استقبال  .١٨   قد�ة مبا�ش

 
 وتطب�قها:   ةثامنا: الس�اس

إالجمع�ة    ع� .١ العالقة  ذات  اإلدارات  ي 
�ف وتحد�ث  عممثلة  الخاداد  بمراقبةالس�اسة  و غس   صة  األموال  ف  �ش ��ل  العاملني وتثق�ف  ها 

ف بها ع والمتطو   وأن تراجعها وتعززها �شكل مستمر.  ، ليها اإلدارة العل�ا عوأن توافق   ،ني

ي شولة لال باب معقالجمع�ة أو إذا توافرت لديها أستبهت  إذا اش .٢
ي ارتباطها أو   تباە �ف

أن األموال أو بعضمها تمثل متحصالت ج��مة أو �ف

ع للجمع�ة بها غرض ل األموا�القتها بعمل�ات غس ع ف ن بأ   هالتم��ل أو أن الت�ب ارة العامة ب�بالغ اإلد  مها متحصلة من غس�ل أموال؛ أن تل�ت

فور  المال�ة  مبا�ش للتح��ات  و�شكل  بت  ،ا  يتضق��ر  وتزودها  الب�امصل  جميع  العمل�ة انن  تلك  جن  لديها  المتوافرة  والمعلومات  ت 

 واألطراف ذات الصلة. 

 االستجابة ل�ل ما تطلب اإلدارة العامة للتح��ات المال�ة من معلومات إضاف�ة.  .٣

اق�ة�ذ�ة أو  فاء إداراتها التنضعاء مجالس إدارتها أو أضعأي من مدي��ــها أو أ  و أ  �ةالجمعع�  ُ�حظر   .٤ ف فيها؛    اإل�ش ي العم�ل أو العاملني تنيب

مة للتح��ات المال�ة  اإلدارة العاا�    موف تقدأو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو س  م النظا  ب بموج  ا� خر بأن تق��ر آأو أي شخص  

 
�
 جنائ�  أو أن تحق�قا

�
أو قد أجري  ا اال مل�ات اإلفصعل ذلك  موال �ش   . جار�  أو  أو  اح  ف  المدي��ن والعاملني ف  مل�ات االتصال مع  عتصال بني

ف أو السلطات المختصة.   المحامني

ت .٥ ي�ت مدي��ــها   و أالجمع�ة    ع�  ب ال  من  أ  أي  أعأو  أو  إدارتها  مجالس  التنعضاء  إداراتها  أو  فضاء  اق�ة�ذ�ة  فيها؛  اإل�ش ف  العاملني أي    أو 

 �ة.  نا بحسن ال�ة أو تقد�م معلومات لهند إبالغ اإلدارة العامة للتح��ات المع هنعول�ة تجاە الُمبلغ ئمس 

 

 

 



 

٧ 
 

ا  ع� كل .٦ ف ي الجمع�ة أو متط�ع بها االل�ت
ي �طلع  م  موظف �عمل �ف تهاء  نبعد ا  حيت    ه أداء واجبات  نطاقليها ضمن  ع���ة المعلومات اليت

 .   هول�اتئمس 

 

 تاسعا: العمل�ات واإلجراءات:  

ي اإلدارات ذات العالقة الق�ا ع�
:  م  الجمع�ة ممثلة �ف ي

 باآلئت

ع وأعتوافقها مع ما لديها من معلومات  ان  مر لضتمها �شكل مس ات وفحصنراقبة المعامالت والوثائق والب�ام .١ التجار�ة    �شطتهن المت�ب

ي �مثلها   ند الحاجة.  ه عن مصادر أموالعو  ،والمخاطر اليت

ي تكونتدقيق ج .٢ ة �شكل غ�ي  كمعقدة و   ميع المعامالت اليت ع اع  غ�ي   نمطذلك أي  كادي و عب�ي ي ال �كون غرض الت�ب ت�ادي للمعامالت اليت

 
�
 .  فيها واضحا

ي تكون فيها القة اع�ة الواجبة ودرجة وطب�عة مراقبة  د�د إجراءات العنا�ش  .٣ ي الحاالت اليت
عة؛ فل األموال مرتغس   احتمال وق�ع    لعمل �ف

 اد�ة أو مشبوهة.  ع بدو غ�ي ت المعاملة تنا كوذلك لتحد�د ما إذا  

  .   بند الطلعو�تاحتها للسلطات المختصة  ،�ش سنواتعحص مدة فاظ �سجالت الفاالحت .٤

 ا�ش ع
�
 : الرقابة ا

ي الدولة ألدائها لمهماتها ومنها:  
ي تتخذها الجهات الرقاب�ة �ف  تخضع الجمع�ة لإلجراءات اليت

 اف�ةات من الجمع�ة وتطبيق اإلجراءات نجمع المعلومات والب�ا ي ذلك إجراء    ،بةالمناس اإل�ش
ي حص الم�دافمل�ات العبما �ف

.  ئف ي   والمكتيب

 ترا  �ةالجمعم  إلزا معلومة  أي  للق�ابتوف�ي  مالئمة  الرقاب�ة  الجهة  والمل  خس �  ع� والحصول    ، ها ئفبوظا  مها     فاتللمستندات 
�
ت  ن اك  أ�ا

 ة. نت مخز ناكط��قة تخ��نها وأينما  

   .ي تملك الجهة الرقاب�ة صالح�ة مراقبتها ي الجهات اليت
 إجراء تقي�م مخاطر احتمال وق�ع غسل األموال �ف

 مالنظا مألحكا �ذا� فات أو أي أدوات أخرى للجمع�ة؛ تند أو إرشادعر تعل�مات أو قواإصدا  . 

  مالنظاام ا ألحكمع�ة تعتمد التداب�ي المقررة وفقالتحقق من أن الج . 

  اهة والمالءمة وتطب�قها وضع إجراءات ف اف كالمشار   إ� ل من �س�ك  ع�ال�ف ي إدارة الجمع�ة أو اإل�ش
 ليها أو العمل أو التط�ع فيها.  عة �ف

 روضة. فالتداب�ي المتخذة والعق��ات الم نعظ ب�حصاءات فااالحت 

  

 



 

٨ 
 

: التبليغ:  عحادي   �ش

ف  بالتبليغ    متل�ت �ش كن  عالجمع�ة  معاملة  لها    هتبل  أن  إ� عبها  األموال  بغس�ل  بالدولة    الجهات  القة  المعلومات    ع� المختصة  تكون  أن 

 اف�ة بها.  كوالمستندات واألدلة  

ي التبليغ ال �جوز التكتم بأي حا 
: نإذا اق�ت  ،نها علة اشتباە أو التأخر �ف ي

   ت الج��مة بأي من اآليت

 ة إجرام�ة منظمة.  عماجارتكابها من خالل  .١

 العنف أو األسلحة.  ماستخدا .٢

ي امة �شغلها عة فتصالها بوظ�ا .٣
 وذ.  فارتكابها باستغالل السلطة أو النأو  الجائف

٤.   .  االتجار بالب�ش

ي حكما .٥
 .  هستغالل قا� ومن �ف

ي ب�دا صدور  .٦ ي ة الجانأي حكم سابق مح�ي أو أجنيب
 .  ئف

ي ثا
: العق��ات:  ع يف  �ش

ف أو المدا  ع�الجمع�ة ل�ست جهة مخولة ب��قاع العق��ات   ف نالمتهمني وللجهات المختصة ؛ أن    ،الجهات المختصة  بل ترفع بهم إ�   ني

 رض واحدفتتخذ أو ت
�
ها مما من اإلجراءات أو ا ،���  أو أ  - ا    : مالنظا  ا هليعص ينلجزاءات اآلت�ة أو غ�ي

ي بالمخالكذار  نإصدار إ .١  ة المرتكبة.  فتائب

اإصدا .٢ ف  بتعل�مات محددة.    مر أمر يتضمن االل�ت

 ة. فالتداب�ي المتخذة لمعالجة المخالن عتقد�م تقار�ر منتظمة  بر أمر بطلإصدا .٣

اف�ةفضاء اإلدارة التنعضاء مجلس اإلدارة أو أعي��ن أو أتقي�د صالح�ات المد .٤ ف مراق  ومن  ،�ذ�ة أو اإل�ش .  �أو أ  ا� واحد لقستم ب ذلك تعيني �� 

اف�ة،�ذ�ة أو نفضاء اإلدارة التعضاء مجلس اإلدارة أو أعالمدي��ن أو أإ�قاف  .٥ هم.   بأو طل اإل�ش  تغي�ي

 .   هأو حظر مزاولت ، أو تقي�د أي منها  اط أو العمل أو المهنة أو المنتجإ�قاف النش  .٦

خ�ص أو تقي�دە أو سحب .٧  أو إلغاؤە.  هتعليق ال�ت

  �ات المال�ة بما تتخذە من إجراء أو جزاء. الجهة الرقاب�ة إبالغ اإلدارة العامة للتح�  ع� .٨


