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       قرار اعتماد الالئحة 

 

:  الالئحة )اإلصدار الثاني(هذه    تحديث تم   م  16/02/2022-هـ  15/07/1443بتاريخ 

اإلدارة مجلس  محضر  قرار  للعام    بموجب  اإلدارة    وعلىم  2022األول 

 تاريخه. التنفيذية العمل بموجبها من  

 
 

  أعضاء مجلس االدارة  

 

مجلس اإلدارةرئيس   نائب رئيس مجلس اإلدارة   

 األستاذ/ محمد بن سيحان القريني   األستاذ/ عصام بن عبدالعزيز الشايع 
 

 أمين الصندوق  عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ / نايف بن محمد العصيمي   األستاذ / عبداللطيف بن عبدالقادر اندجاني 
 

 عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة

الزهراني األستاذ / عبدهللا بن سعيد   األستاذ/ أحمد بن عثمان باموسى  
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                     احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 وبعد :

إن مما عنيت به حكومة خادم احلرمني الشريفني وفقه اهلل العناية باجلمعيات اخلريية ودعمها ممثلة يف        

(  مبحافظة الطائف مجعية العون اخلريية) ، ومن بني هذه اجلمعيات  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة 

 .هـ 17/10/1436 وتاريخ  691املسجلة بتصريح رقم 

وحرصًا على الريادة والتنظيم وأن يكون عمل هذه اجلمعيات وفق لوائح وأنظمة تضبط عملها فقد حرصت       

وضع لوائح وأنظمة لكافة نواحي العمل مستمدة تلك اللوائح واألنظمة  علىبالطائف  مجعية العون اخلرييةإدارة 

للوصول إىل  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة من الالئحة العامة لتنظيم عمل اجلمعيات اخلريية ومن لوائح 

 .الشفافية واملصداقيةأفضل نظام يضمن 

 

يف أداء رسالتنا ولتتيح الفرصة  بعد اهلل تعاىل لتكون عون لنامؤشرات شبهة غسيل األموال  وقد جاءت       

 .لالستفادة منهالكافة من يعملون يف القطاع اخلريي 

 نسأل اهلل تعاىل السداد والتوفيق وأن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم .

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،،،
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 التعريف :

مجعية العون اخلريية بالطائف هي جهة خريية غري رحبية ترعى األسر احملتاجة وتقوم على تقديم املساعدات هلا على مدار  

العام وفق ما يرد من تربعات إضافة إىل تنفيذ العديد من املشروعات اخلريية كإفطار صائم وزكاة الفطر والكفارات 

 وغريها.

 

 التسجيل واملرجعية :

 هـ 17/10/1436والتنمية االجتماعية بتاريخ املوارد البشرية من وزارة  691وتصريح رقم  93342مسجلة بالقرار رقم 

 

 أهداف اجلمعية:

: رعاية األسر الفقرية ، والسعي لتخفيف معاناتها مبا يساعد على حتسني أوضاعهم املعيشية واالجتماعية والصحية  أواًل

. 

 ت والصدقات والكفارات والتربعات العامة وتوزيعها على احملتاجني .: استقبال الزكواثانيًا 

، كسوة صائم ، زكاة الفطر ، كسوة العيد : إقامة املشروعات اخلريية املومسية مثل ) احلقيبة املدرسية ، إفطار ثالثًا

 املساكن وترميمها(الشتاء ، سقيا ماء السبيل ، الصدقة اجلارية، بطانية الشتاء ، حلوم األضاحي ، بناء 

: مجع فائض الطعام من قصور األفراح والفنادق واملطاعم ومن احلفالت اخلاصة وحفظه وتوزيعه على الفقراء  رابعًا

 واملساكني واحملتاجني .

ة : إقامة برامج ودورات لفئات اجملتمع لتثقفيهم باألعمال التطوعية واملساهمة فيها باالشرتاك مع اهليئات األهلي خامسًا

 واحلكومية خلدمة اجملتمع .

 : العمل على نشر وتشجيع روح التكافل بني فئات اجملتمع . سادسًا

 : العناية بتأهيل األسر احملتاجة . سابعًا

 : فتح الباب للموسرين من أهالي احملافظة وخارجها لدعم برامج اجلمعية . ثامنًا

 تواه يف كافة النواحي .: تنفيذ الربامج التوعوية للمجتمع للرفع من مس تاسعًا

 

 :نطاق عمل اجلمعية 

 ال يتوفر فيها مجعيات خريية خمتصة .حمافظة الطائف وضواحيها القريبة اليت  -منطقة مكة املكرمة 
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   مقدمة

 اليت األساسية الركائز أحد اإلرهاب متويل وجرائم, األموال غسل بعمليات االشتباه مؤشرات سياسة تعد

 امللكي باملرسوم الصادر السعودي األموال غسل مكافحة لنظام وفقًا املالية الرقابة جمال يف اجلمعية اختذتها

  السياسة هذه مع ليتوافق الالحقة التعديالت ومجيع التنفيذية والئحته ،هـ 1433 / 5 / 11 بتاريخ 31 /م رقم

 

 :  النطاق

  .اجلمعية  تعاقدية وتطوعية يف عالقاتحتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملني ومن هلم 

 

 : البيان

 اإلرهاب:أو جرائم متويل  األموالمؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل 

األموال أو جرائم متويل اإلرهاب ( إبداء العميل اهتمامًا غري عادي بشأن االلتزام ملتطلبات مكافحة غسيل 1

 وخباصة املتعلقة بهويته وعمله .

  .األخرىرفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله ( 2

عدم  أو االقتصاديرغبة العميل يف املشاركة يف صفقات غري واضحة من حيث غرضها القانوني أو ( 3

  .نةاملعل االستثمارانسجامها مع اسرتاتيجية 

.علم (5حماولة العميل تزويد اجلمعية مبعلومات غري صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته ومصدر أمواله. ( 4

جنائية أو   هاب، أو أي خمالفاتإراجلمعية بتورط العميل يف أنشطة غسل أموال أو جرائم متويل 

  .تنظيمية

  .أو أي مصاريف أخرى والعموالتباملخاطر  االهتمامإبداء العميل عدم  (6
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اشتباه اجلمعية يف أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل جمهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب ( 7

  .منطقية، يف إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو اجلهة

 صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.( 8

وحتويل  االستثمارييتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع  األجل.قيام العميل باستثمار طويل  (9

 . العائد من احلساب

  .كبري بني أنشطة العميل واملمارسات العادية اختالفوجود (10

بأي   املستحقة له لطرف آخر وحماولة عدم تزويد اجلمعية أموالهطلب العميل من اجلمعية حتويل ( 11

  .معلومات عن اجلهة واحملول إليها

من   السجالتحماولة العميل تغيري صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه مبتطلبات تدقيق املعلومات أو حفظ ( 12

  .اجلمعية

 طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من املستندات .( 13

  .د من مصادر غري مشروعةأو املمتلكات إيرا األموالعلم اجلمعية أن ( 14

ودخله   عدم تناسب قيمة أو تكرار التربعات والعمليات مع املعلومات املتوفرة عن املشتبه به ونشاطه( 15

  .ومنط حياته وسلوكه

  .انتماء العميل ملنظمة غري معروفة أو معروفة بنشاط حمظور( 16

يتناسب مع  الالبذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه ومبا  عالماتظهور ( 17

  .)خاصة إذا كان بشكل مفاجئ) االقتصادي  وضعه
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 :   املسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع العاملني الذين يعملون حتت إدارة وإشراف  •

 .اجلمعية

والتوقيع  بها واالملاموعلى هذه السياسة  األموالاملتعلقة مبكافحة غسل  األنظمةعلى  االطالع •

 مبا ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.  وااللتزامعليها، 

 بنسخة منها. واألقسام اإلداراتاملالية نشر الوعي يف ذلك اخلصوص وتزويد مجيع  اإلدارةعلى  •

حترص اجلمعية حال التعاقد مع متعاونني على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة   •

 اإلرهاب.و جرائم متويل  األموال  غسل

 

   

 


