
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 رمز الوثيقة 4

  رقم اإلصدار تاريخ اإلصدار تاريخ المراجعة القادمة

2022/01/01 2021/03/01 1  /0  

 اعتماد  مراجعة وتدقيق  إعداد

 اإلدارة
 التنفيذية

 مستشار الجودة 
 د. محمد النور

مجلس إدارة جمعية عيوني  
   الصحية

     

وإجراءات سياسة  

 مكافحة تمويل اإلرهاب 



 

 

 :مقدمة 

توجب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح الجمعية (ويشمل أعضاء مجلس اإلدارة 
والمسؤولين التنفيذيين والموظفين والمستشارين والمتطوعين) المحافظة على خصوصية بيانات 
المانحين والمتبرعين والمتطوعين والمستفيدين وعدم مشاركتها ألي أحد إال في نطاق ضيق جدا 

سيوضح في الفقرات التالية. كما توجب السياسة استخدام البيانات الخاصة ألغراض   حسب ما
 المصلحة.   تقتضيهالجمعية فقط بما  

 

 

 

 

 

 

 :الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى توضيح إجراءات التعامل مع البيانات والمحافظة على خصوصيتها داخل 
 الجمعية أو من خالل موقع الجمعية اإللكتروني.

 الجمعية ما يلي:تضمن  

 أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات المتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشر. •

 بيانات المتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم. لن تقوم ببيع أو مشاركة •

أو رسائل نصية للمتعاملين معها سواء بواسطتها أو بواسطة   لن ترسل الجمعية أي إيميالت •

  خرى دون إذنهم.أأي جهة  

 مقدمة

المبادرات واإلجراءات   قامت المملكة العربية السعودية خالل العقد الماضي باتخاذ العديد من
حاربة المشاركة بفاعلية في م  موال، وقد كانت في مقدمة الدولالخاصة بمكافحة عمليات غسيل األ

عمليات غسل األموال واألنشطة المتعلقة بها. وتستمد المملكة موقفها تجاه مكافحة عمليات 



 

 

غسل األموال من التزامها بنصوص الشريعة اإلسالمية، واألنظمة المحلية والتوصيات الدولية على 
 .حٍد سواء

جرائم المالية بشكل عام وأكدت المملكة العربية السعودية أنها تولي اهتمامًا كبيرًا في مكافحة ال
وجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، والحرص على إيجاد كافة السبل 
المتطورة والطرق المهنية للمكافحة والعمل وبشكل مستمر على توفير اإلمكانيات المطلوبة من 

دف تطوير منظومتها التشريعية أجل تطوير وتقوية آلية العمل لدى الجهات المعنية في المملكة، به
والمؤسساتية والمهنية المرتبطة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح، ولتتوافق 
مع المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" وأفضل الممارسات 

 الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

الربحية إحدى الجهات التي وجدت اهتماما ورعاية وتطويرا من الدولة حفظها وكانت المنظمات غير  
هللا، والتزاما من جمعية "عيوني" بالتوجيهات السامية في هذا الخصوص، وكلما يطور عملها 
وأنشطتها، فقد أعدت معايير عديدة للحوكمة والشفافية، وعقد محاضرات وورش عمل توعوية 

 لجميع العاملين لديها.

عد هذه الوثيقة إحدى منهجيات الحوكمة في عيوني، وإحدى أدوات نشر المعرفة والتوعية بين وت
 العاملين في الجمعية.

نسأل هللا أن ينفع بها، ويبارك بهذه الجهود، وأن يحفظ للمملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها، 
 وجميع بالد المسلمين.

 

 

 

 

 

 

 جمعية عيوني الصحية

 

 ؟مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله ما هو نظام   .1



 

 

نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله هو نظام أعدته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وصدر به 
مادة، يمكن االطالع عليه   84هـ، وهو يتكون من 13/2/1439وتاريخ  6173المرسوم الملكي رقم 

 على الرابط التالي:  من خالل موقع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل األموال

-http://www.aml.gov.sa/ar
sa/RulesAndRegulations/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20

D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%8%
8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87.pdf 

 

 نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويلهة بمصطلحات ذات عالق .2

 (كما وردت في النظام): 

وع إجرامي فردي أو جمــاعي ركــل ســـــــــــــــــلوك يقوم بــه الجــاني تنفيــذا لمشـــــــــــــــــ:  الجريمــة اإلرهــابيــة .أ
بشــــــــــــــــكل مباشــــــــــــــــر أو غير مباشــــــــــــــــر، يقصــــــــــــــــد به اإلخالل بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع 

للخطر، أو تعطيل النظام األســـــــاســـــــي للحكم أو واســـــــتقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية 
بعض أحكامه، أو إلحاق الضــــــــــــرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو االقتصــــــــــــادية، أو 

هو ترويع الناس أو إرغام   –بطبيعته أو ســــــــــــياقه  –التســــــــــــبب في موته، عندما يكون الغرض 
القيــام بــه، أو التهــديــد بتنفيـذ حكومــة أو منظمــة دوليــة على القيــام بــأي عمــل أو االمتنــاع عن  

 أعمال تؤدي إلى المقاصد واألغراض المذكورة أو التحريض عليها.
توفير أموال الرتكاب جريمة إرهابية أو لمصـــــــــــــــــلحة كيان إرهابي أو  : جريمة تمويل اإلرهاب .1

إرهابي بأي صـــــــــــــــــورة من الصـــــــــــــــــور الواردة في النظام، بما في ذلك تمويل ســـــــــــــــــفر إرهابي، 
 وتدريبيه.

يرتكب   –ســـــــــــواء أكان في المملكة أو خارجها   –أي شـــــــــــخص ذي صـــــــــــفة طبيعية  : اإلرهابي .2
جريمة من جرائم المنصـــــوص عليا في النظام، أو يشـــــرع أو يشـــــترك أو يخطط أو يســـــاهم 

 في ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.
 –و خارجها داخل المملكة أ  –أي مجموعة مؤلفة من شــــــــــــخصــــــــــــين أو أكثر  : الكيان اإلرهابي .3

 تهدف إلى ارتكاب جريمة من جرائم المنصوص عليها في النظام.
األصـــــــــــــــــول أو الموارد االقتصــــــــــــــــــاديــة أو الممتلكــات أيــا كــانــت قيمتهــا أو نوعهــا أو  : األموال .4

ســـــــــــواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أو غير منقولة ملموســـــــــــه أو   –طريقة امتالكها 
لمســـــــتندات والحواالت وخطابات االعتماد أيا كان والوثائق والصـــــــكوك وا –غير ملموســـــــة 

داخل المملكة أو خارجها. ويشـــــــــــــــــمل ذلك اإللكترونية أو الرقمية،  شـــــــــــــــــكلها؛ ســـــــــــــــــواء اكانت
واالئتمانيات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع األوراق 

 من هذه األموال.التجاري والمالية، أيه فوائد أو أرباح مداخيل أخرى تنتج  

http://www.aml.gov.sa/ar-sa/RulesAndRegulations/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87.pdf
http://www.aml.gov.sa/ar-sa/RulesAndRegulations/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87.pdf
http://www.aml.gov.sa/ar-sa/RulesAndRegulations/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87.pdf
http://www.aml.gov.sa/ar-sa/RulesAndRegulations/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87.pdf


 

 

بشـــكل مباشـــر أو  -داخل المملكة أو خارجها  –األموال الناشـــئة أو المتحصـــلة  : المتحصـــالت .5
غير مباشـــــــــــــــــر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصـــــــــــــــــوص عليها في النظام، بما في ذلك 

 األموال التي حولت أو بدلت كليا أو جزئيا إلى أموال مماثلة.
راد اســتخدامه أو اســتخدام فعال في ارتكاب جريمة من كل ما أعد أو قصــد أو ي : الوســائط .6

 الجرائم المنصوص عليها في النظام.
الحظر المؤقت على نقل األموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصــــــــــرف فيها  : الحجز التحفظي .7

أو تحريكها، أو وضـــــــع اليد عليها؛ اســـــــتنادًا إلى أمر صـــــــادر من المحكمة المختصـــــــة أو الجهة 
 المختصة بذلك.

أي من األعمــال التجــاريــة أو المهنيــة التي تحــددهــا  : األعمــال والمهن غير المــاليــة المحــددة .8
 الالئحة.

يجمع   -مصـــــــــــــــــرح له نظاماً – أي كيان غير هادف للربح  :المنظمات غير الهادفة إلى الربح .9
أمواًال أو يتلقــــاهــــا أو يصـــــــــــــــــرف منهــــا ألغراض خيريــــة أو دينيــــة أو ثقــــافيــــة أو تعليميــــة أو 

 أو تضامنية أو غيرها من األغراض.اجتماعية  
 
 

 الواردة في نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله:عامة  الحكام  األ  .3
 

تعد الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله من الجرائم  .أ
 الكبيرة الموجبة للتوقيف.

أم اجنبيا اســــــتثناء من مبدأ اإلقليمية، يســــــري النظام على كل شــــــخص ســــــعوديا كان   .ب
جريمة من الجرائم المنصــــــــــــــوص عليها في النظام، أو ســــــــــــــاعد   -خارج المملكة– ارتكب 

على ارتكابها، أو شــــــــــــــــرع فيها، أو حرض عليها، أو ســــــــــــــــاهم فيها، أو شــــــــــــــــارك فيها، ولم 
 يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى أي من يأتي:

 تغير النظام الحكم في المملكة. •
 بعض أحكامه. تعطيل النظام األساسي للحكم أو •
 االعتداء على السعوديين في الخارج. •
اإلضـــــــــــــــــرار بــاألمالك العــامــة للــدولــة وممثليــاتهــا في الخــارج بمــا في ذلــك الســـــــــــــــــفــارات  •

 وغيرها من األماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها.
القيام بعمل إرهابي على متن وســــــــــــــــيلة مواصــــــــــــــــالت مســــــــــــــــجلة لي المملكة أو تحمل  •

 علمها.
 بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطني.المساس  •



 

 

 

 

 

 اإلجراءات .1
 

تتولى رئاســـــــــــــة أمن الدولة مهام الضـــــــــــــبط الجنائي واالســـــــــــــتدالل بما في ذلك البحث والتحري  .أ
والضــــــــــبط والمالحقة الجنائية واإلدارية وجميع األدلة والتحري المالي والعمليات ذات الطابع 

ريز أموال المشـــــــــتبه به ومتحصـــــــــالت الجريمة أو الســـــــــري، وكذلك تحديد وتعقب وضـــــــــبط وتح
 وسائطها في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

أن تطلب من أي   -من تلقاء نفســــــــــها أو بناء على طلب رجل الضــــــــــبط الجنائي– للنيابة العامة  .ب
شـــــــخص أو من المؤســـــــســـــــات المالية، أو االعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات 

إلى الربح، توفير ســـــــــــــــــجالت أو مســـــــــــــــــتندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب غير الهادفة  
منها تنفيذه بشــــكل صــــحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصــــورة عاجلة. وفي حالة كان 
الطلب موجهًا إلى مؤســـــســـــة مالية فينفذ عن طريق الجهة الرقابية المختصـــــة بالرقابة عليها 

 ات.وتوضح الالئحة أليات تنفيذ تلك الطلب
تختص النيابة العامة بإصــــدار إذن بدخول المســــاكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشــــها في أي  .ج

وقـــت خالل المـــدة المحـــددة في إذن التفتيش والقبض على األشـــــــــــــــــخـــاص وضـــــــــــــــــبط وتحريز 
األموال أو الممتلكـــات أو المســـــــــــــــــتنـــدات أو األدلـــة أو المعلومـــات، وذلـــك في أي جريمـــة من 

 ي النظام.الجرائم المنصوص عليها ف
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 حدد النظام التدابير اآلتية كأهم الخطوات لمكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله:

على المؤســـــــــــــــــســـــــــــــــــــات المــاليــة، واالعمــال والمهن غير المــاليــة المحــددة، والمنظمــات غير  -أ
الهـــــادفـــــة إلى الربح؛ تحـــــديـــــد وفهم مخـــــاطر تمويـــــل اإلرهـــــاب لـــــديهـــــا وتقييمهـــــا وتوثيقهـــــا 

مســـــــــــــــــتمر، وتوفير تقييمها للمخاطر للجهات الرقابية المختصــــــــــــــــــة عند وتحديثها بشـــــــــــــــــكل  
الطلــــب، مع األخــــذ بعين االعتبــــار مجموعــــة واســـــــــــــــــعــــة من عوامــــل الخطر بمــــا فيهــــا تلــــك 
المرتبطــــــة بعمالئهــــــا، أو البلــــــدان أو المنــــــاطق الجغرافيــــــة، أو المنتجــــــات، أو الخــــــدمــــــات، 

يم المخاطر وفقًا اهذه والمعامالت أو قنوات التســــــــــــــــليم، على أن تضــــــــــــــــمن دراســــــــــــــــة تقي
المادة تقييما للمخاطر المرتبطة بمنتجات جديدة، وممارســــــــــــــــــات العمل والتقنيات قبل 

 استخدامها.



 

 

على المؤســـــــــــــســـــــــــــات المالية، واالعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العيوني  -ب
العمالء الواجبة؛ وتحديد نطافها على أســـاس مســـتوى مخاطر تمويل اإلرهاب المرتبطة ب

وعالقـــات العمـــل ويتعين عليهـــا تطبيق تـــدابير مشــــــــــــــــــــددة للعيوني الواجبـــة عنـــدمـــا تكون 
 مخاطر التمويل اإلرهاب مرتفعة. الالئحة الحاالت التي تتخذ فيها هذه التدابير وانواعها.

على المؤســـــــــــــــــســـــــــــــــــــات المــاليــة، واألعمــال والمهن غير المــاليــة المحــددة؛ االحتفــاظ بجميع  -ت
ت والوثائق والبيانات بما فيها مســــــــتندات تدابير العيوني الواجبة، الســــــــجالت والمســــــــتندا

لجميع التعامالت المالية والصـــــــــفقات التجارية والنقدية، ســـــــــواء أكانت محلية أم خارجية، 
 وذلك لمدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

م المؤســــــــــــســــــــــــات المالية، واألعمال والمهن إلزا  –في الحاالت التي تراها   –للنيابة العامة  -ث
؛ بتمديد مدة االحتفاظ بالســــــجالت والمســــــتندات والوثائق والبيانات ةغير المالية المحدد

 إلى الحد الضروري ألغراض التحقيق الجنائي أو االدعاء.
يجب أن تكون السجالت والمستندات المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع  -ج

المــاليــة، ويجــب أن يتم االحتفــاظ بهــا لتكون متــاحــة للجهــات المختصـــــــــــــــــــة عنــد التعــامالت  
 الطلب

على المؤســـــــــســـــــــات المالية، واالعمال المهن وغير المالية المحددة تطبيق تدابير العيوني  -ح
الواجبة المشـــددة على عالقات العمل والمعامالت مع أي شـــخص يأتي من بلد أو يقيم 

على   –بل اللجنة الدائمة لمكافحة اإلرهاب وتمويله من قبلها أو من ق  –فيه تم تحديده 
أنه بلد عالي المخاطر. وعلى المؤسسات المالية، واألعمال والمهن غير المالية المحددة، 

 تطبيق تدابير للتخفيف من المخاطر العالية التي تحددها الجهات الرقابية.
، والمنظمــات غير على المؤســـــــــــــــــســـــــــــــــــــات المــاليــة، واألعمــال والمهن غير المــاليــة المحــددة -خ

الهادفة إلى الربح وضـــــع الســـــياســـــات واإلجراءات والضـــــوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة 
تمويــل اإلرهــاب بهــدف اإلدارة والحــد من أي مخــاطر محــددة. وتحــدد الالئحــة مــا يجــب أن 

 تتضمنه تلك السياسات واإلجراءات والضوابط.
على المؤســـــــــــــــــســـــــــــــــــــات المــاليــة، واألعمــال والمهن غير المــاليــة المحــددة، والمنظمــات غير  -د

بما في ذلك األشــــــخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاســــــبية –الهادفة الى الربح 
عند اشـــــــــــــــتباههم أو إذا توافرت لديهم أســـــــــــــــباب معقولة لالشـــــــــــــــتباه في أن األموال أو   –

أو عالقتها بعمليات تمويل اإلرهاب أو انها   بعضـــــــــــــــــها تمثل متحصـــــــــــــــــالت أو في ارتباطها
 شوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك.

إبالغ الغدارة العامة لتحريات المالية فورًا ويشـــــــــــــــكل مباشـــــــــــــــر عن العملية المشـــــــــــــــتبه بها،  -ذ
وتزويدها بتقرير مفصـــــــــــــل يتضـــــــــــــمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها من تلك 

 الصلة.العملية واألطراف ذات  
 االستجابة لكل ما تطلبه اإلدارة العملة للتحريات المالي من معلومات إضافية. -ر



 

 

يحظر على المؤســــســــات المالية، واألعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير  -ز
الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضـــاء مجلس إداراتها أو أعضـــاء إدارتها التنفيذية 

و العاملين فيها؛ تنبيه العميل أو أي شــخص أخر بأن تقريرًا بموجب النظام أو اإلشــرافية أ
أو معلومات متعلقة بذلك قد أو سوف تفدم إلى اإلدارة العامة للتحريات المالية أو أن 
تحقيقــا جنــائيــا جــار أو قــد أجرى. وال يشـــــــــــــــــمــل ذلــك عمليــات اإلفصــــــــــــــــــاح أو االتصــــــــــــــــــال بين 

 ال مع المحامي أو السلطات المختصة.المديرين والعاملين أو عمليات االتص
ال يترتب على المؤســـــــســـــــات المالية، واالعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات  -س

غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضــــــــــــــــــاء إداراتها التنفيذية أو اإلشـــــــــــــــــرافية أو 
عامة للتحريات المالية العاملين فيها؛ أي مســــــــــــــــؤولية تجاه المبلغ عنه عند إبالغ اإلدارة ال

 أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
 

 اإلدارة العامة للتحريات المالية  .1
 

باســــــــــــتغاللية عملية  -بوصــــــــــــفها جهازًا مركزيًا وطنياً –تتمتع اإلدارة العامة للتحريات المالية  .أ
كــــافيــــة، وتعمــــل على تلقي البالغــــات والمعلومــــات والتقــــارير المرتبطــــة بجريمــــة التمويــــل 

ب وفقًا لما هو منصـــــــــــــوص عليه في النظام والالئحة، وتحليلها ودراســـــــــــــتها، وإحالة اإلرها
 نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة، بشكل تلقائي أو عند طلب.

لإلدارة العـامة للتحريات المـاليـة الحصـــــــــــــــــول مبـاشـــــــــــــــــرة من مقـدم البالغ على أي معلومة  .ب
ن فيها المؤســـــــــــســـــــــــات المالية قد إضـــــــــــافية تعينها على تحليلها، وفي الحاالت التي ال تكو

قدمت بالغًا بموجب المادة (الســــــــــــبعين) من النظام أو إذا رغبت اإلدارة العامة للتحريات 
المالية في الحصـــــــــــــــــول على معلومات ال عالقة لها ببالغ تلقته؛ فإنها تطلب المعلومات 

ا من خالل الجهة الرقابية المختصــــــــــــــة، وعلى المؤســــــــــــــســــــــــــــات المالية تقديم ما يطلب منه
 بصورة عاجلة.

لإلدارة العامة للتحريات المالية الحصـــــــــــــــــول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو  .ج
 –أو من ينوب عنها   –أي معلومة ذات صـــلة، تجمعها أو تحتفظ بها الســـلطات المختصـــة 

 وفقًا لألحكام المقررة نظامًا، وترى أنها ضرورية ألداء مهماتها.
اإلدارة العــامــة للتحريــات المــاليــة، أو أي شـــــــــــــــــخص مســـــــــــــــــؤول على كــل موظف يعمــل في   .د

أمامها، االلتزام بســــــــــرية المعلومات التي يطلع عليها ضــــــــــمن نطاق أداء واجباته حتى بعد 
 انتهاء مسؤولياته.

لإلدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصـــــــــــــــــة المعلومات التي تحتفظ  .ه
 بها.
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والبيانات من المؤسسات المالية، واألعمال والمهن غير المالية المحددة جمع المعلومات  .أ
والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وتطبيق اإلجراءات اإلشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء 

 عمليات الفحص الميداني والمكتبي.
آخر، للجهة مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد، ودون إخالل بأي إجراء منصوص عليه في نظام   .ب

من المؤسسات المالية، أو األعمال والمهن غير المالية   –الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة 
المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أي من أعضاء مجلس إداراتها أو 

الالئحة أو لألحكام المنصوص عليها في النظام أو   –أعضاء إداراتها التنفيذية أو اإلشرافية 
القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة؛ أن 

 تتخذ أو تفرض واحدا (أو اكثر) من اإلجراءات أو الجزاءات اآلتية:
 إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة. -1
 إصدار أمر يتضمن االلتزام بتعليمات محددة. -2
 تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.إصدار أمر بطلب تقديم   -3
 فرض غرامة مالية ال تتجاوز خمسة ماليين ريال سعودي عن كل مخالفة. -4
منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية ســـــــــــلطة عليها  -5

 لمدة تحددها الجهة الرقابية.
اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية اإلشرافية تقييد صالحيات المديرين أو أعضاء مجلس   -6

 أو المالك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
إيقاف المديرين أو أعضــــــــــاء مجلس اإلدارة أو أعضــــــــــاء اإلدارة التنفيذية أو اإلشــــــــــرافية، أو  -7

 طلب تغييرهم.
 ها، او حظر مزاولته.إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي من -8
 تعليق الترخيص أو تقييده أو إلغاؤه. -9

 

 

 التزامات عيوني في مجال مكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال .3
 

تطبيق سياسة وإجراءات جمع التبرعات الصادرة واعتبارها التزاما عاما ومطلقا لكل العاملين في  .1
 المالية خاصة.الجمعية عامة، وإلدارة تنمية الموارد المالية واإلدارة  

عدم استقبال أي تبرعات نقدية، واقتصار استقبال التبرعات عن طريق التحويل من حساب المتبرع  .2
 فقط

 حددت نصت على آلية استقبال التبرعات األموال كما يلي:  .3



 

 

 ).5056عبر وسائل االتصاالت ( الرسائل  .أ
 شيك مصرفي باسم جمعية  (عيوني) بمنطقة الرياض. .ب
 البنوك المحلية لحسابات الجمعية.  االستقطاع من خالل .ج
 التحويل لحساب الجمعية عن طريق الهاتف المصرفي أو اإلنترنت أو غيره. .د
 ) سنوات.5االحتفاظ بسجالت لجميع التبرعات الواردة لسنوات عديدة ال تقل عن ( .4
وعية تلتزم عيوني بتطبيق برامج خاصة لمكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب، ومن ذلك الت .5

 المستمرة بنظام غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب وتمويله، من خالل:
عقد دورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات للتعريف بمجاالت الحوكمة، ومكافحة غسل األموال  .أ

 ومكافحة اإلرهاب وتمويله.
األموال االشتراك في برامج تدريبية خارج الجمعية ذات العالقة بتعزيز الحوكمة ومكافحة غسل   .ب

 ومكافحة اإلرهاب وتمويله.
  إصدار نشرات تعريفية توعوية بأنظمة الحوكمة ومكافحة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب وتمويله. .ج

تلتزم بتأسيس عيوني وحدة إدارية للحوكمة والجودة ترصد وتراقب تطبيق سياسات الحوكمة، ومنها  .6
وتسهل مهمة الجهات الرقابية (مجلس  سياسة وإجراءات مكافحة جرائم تمويل اإلرهاب، وتعين

 .اإلدارة، الجمعية العمومية، الوزارة) للقيام بدورها في تنفيذ السياسات واإلجراءات
تؤكد عيوني أنها تعمل وفقا لألنظمة الخاصة بمكافحة اإلرهاب وتمويله مؤسسة النقد العربي  .7

مية ذات العالقة بمكافحة اإلرهاب السعودي، ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، وكل الجهات الرس
 .وتمويله

 تلتزم عيوني بإجراءات إضافية أخرى حتى تكون ممارستها في هذا المجال يحتذى بها ويستفاد منها. .8
ستصدر عيوني تقريرا مستقال عن ممارسات الحوكمة، ومنها ما يخص جانب   2020بدء من عام  .9

 .رير للجميع إن شاء هللامكافحة اإلرهاب وتمويله، وتلتزم عيوني بنشر التق
عيوني أن المراجعين الداخليين والخارجيين ألنشطة الجمعية، وإدارة الجودة والحوكمة وغيرها  تؤكد .10

من الجهات ذات العالقة يقومون بشكل منتظم بفحص مدى كفاية سياسات وإجراءات مكافحة 
 .غسل األموال وتطبيقها داخل الجمعية

 

 

 

 

راءات معتمدة في حفظ سجالت المستفيدين والمتعاملين مع عيوني سياسة وإج يوجد لدى .11
الجمعية، واسترجاعها، وفق نظام الجودة، حيث تحتوي تلك السجالت البيانات التفصيلية لجميع 

 .المتعاملة، وتعد بها قاعدة بيانات ويتم تحديثها بانتظام على النحو المطلوب
جراءات وأنظمة ومبادرات مكافحة غسل األموال عيوني برامج تدريبية وفعاليات توعوية على إ تنفد .12

 .وتمويل اإلرهاب، وجميع سياسات الحوكمة، وذلك لكافة موظفي الجمعية والموظفين الجدد



 

 

 

 التدابير الداخلية لمكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله

موجود إضافة إلى ما ذكر أعاله تولي جمعية عيوني اهتمام خاص بالمخاطر المتأصلة والتي تعد خطر  
 -قبل اتخاذ إدارة الجمعية أي اجراءات للتحكم في احتمال أو تأثير الخطر على سبيل المثال: 

 

 مخاطر مرتبطة بالعمالء ومتلقي الخدمات الصحية .1
ويتمثل الخطر الكامن في وجود متلقي خدمه صحية قد أصيب في عملية إرهابية أو من أحد ممولي 

 باتخاذ اإلجراءات التالية على وجه الخصوص:اإلرهاب وعليه فإن الجمعية قامت 

 بحث اجتماعي عن حالة كل طالب للخدمة الصحية. •
طلب تقرير طبي لنوع الحالة وهل يعد المرض ناتج عن حادثة "مثل إصابة سابقة بطلق ناري أو  •

 أو مرض عضوي "مثل فشل كلوي، امراض القلب، امراض عيون"“ ما شابه  
 يتم ابالغ الجهات المختصة على الفور.في حال االشتباه في أي حالة   •

 

 

 مخاطر مرتبطة بالبلدان والمناطق الجغرافية .2

ويتمثل الخطر الكامن في وجود شبهة تمويل إرهاب من اشخاص او جهات اجنبية، وعليه فإن جمعية عيوني 
 تقوم باتخاذ اإلجراءات التالية على وجه الخصوص:

في حال وجود أي تبرع من الخارج يجب ابالغ عدم استقبال أي تبرعات من خارج المملكة و  •
 السلطات المختصة على الفور.

االلتزام بالناطق الجغرافي المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لمماسة  •
 نشاط الجمعية والمنصوص عليه في الالئحة األساسية.

 

 

 

 مخاطر المنتجات او الخدمات .3

إمكانية وجود خدمة تقوم بها الجمعية قد تمثل مدخًال لإلرهابيين او ممولي اإلرهاب، يتمثل الخطر الكامن في  
 وعليه فإن جمعية عيوني تقوم باتخاذ اإلجراءات التالية على وجه الخصوص:



 

 

عدم تقديم الخدمات للمستفيدين إال بعد بذل العيوني المهنية الالزمة في التأكد من الخدمات  •
 المقدمة لهم.

 داد خطة إدارة مخاطر متكاملة تشمل مخاطر الخدمات المقدمة على وجه الخصوص.القيام بإع •
عدم التحويل الى أي مركز صحي قد نما إلى علم الجمعية تعامل أحد قيادته او اتهامه في جرائم  •

 إرهابية

 

 

 مخاطر المعامالت او قنوات التسليم .4

تمويل عمليات إرهابية، وعليه فإن الجمعية ويتمثل الخطر الكامن في وجود شبهة لغسيل أموال من اجل  
 قامت باتخاذ اإلجراءات التالية:

 انشاء سياسة لمكافحة غسيل األموال. •
 حصر وقصر تلقي التبرعات على التحويالت البنكية عبر الشبكة المصرفية السعودية فقط. •
ة محظورة ابالغ الجهات المختصة عن أي أموال من شخص او جهة مجاهرة بانتمائها ألي جماع •

 نظامًا.
 عدم السماح باسترداد نقدي لمبالغ محولة عن طريق القنوات المصرفية. •

 

 

 

 

 ) في دورته األولى02إلدارة رقم (وقد تم اعتماد هذه الالئحة في اجتماع مجلس ا
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