
 

 

عاتوس�اسة المال�ة س�اسة ال  جمع الت�ب
عات مال�ة كمصدر دخل رئ�س لعمل�اتها، أن تتوفر  • �جب ع� الجمع�ة األهل�ة بصفتها منظمة �ستقبل ت�ب

ض واألنظمة المعمول بها وذلك لضمان االستخدام  ام بالقوانني ض لديها نظام إدارة مال�ة ومحاسب�ة سل�م واالل�ت
وع والمسؤول عن مواردها دون شب   .هة غس�ل أموال أو دعم إرهابالم�ش

ٍّ مرخص� له لمراجعة حساباتها. وفقا للمادة  • ي
من نظام  ٢١٫٥ع� الجمع�ة أن تتعاقد مع محاسٍب قانوىض

ض لمالجمع�ات وا ؤسسات األهل�ة. وتتق�د الجمع�ة بالمعاي�ي المحاسب�ة الصادرة من الهيئة السعود�ة للمحاسبني
ض و�النماذج والتقار�ر الم ي تصدرها الوزارة. وفقا للمادة القانونيني من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام  ٣٦حاسب�ة اليت

 .الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة

ي غ�ي ما خصصت له،  •
 ت�ف هذە األموال �ض

َّ
ي الممل�ة، وأ�

أن تودع أموالها النقد�ة باسمها لدى أحد البنوك �ض
ي الجمع�ة

ض �ض ض من المسؤولني  ��ف منها إال بتوقيع اثنني
َّ

 ٢١٫٦�فوضهما بذلك مجلس اإلدارة . وفقا للمادة  وأ�
ض من مسؤو�ي الجمع�ة إل�داع أو �ف لممن نظام الجمع�ات وا ي حالة تف��ض اثنني

ؤسسات ألهل�ة. و�ض
. وفقا للمادة  ض ؤسسات لممن نظام الجمع�ات وا ٢١٫٦األموال، �جب أن تحدد الالئحة هذين المسؤولني

 األهل�ة. 

ئ لها سجال خاصا بها، و�جب عليها �جب ع� الجمع�ة أن تتعام • ي حساب مستقل وأن تن�ش
ل مع أموال الزكاة �ض

�عة اإلسالم�ة. وفقا للمادة  ي أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام ال�ش
من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام  ٣٤الت�ف �ض

� عة اإلسالم�ة. الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة. وأال تت�ف ف�ما تتلقاە من زكوات بما يتفق مع أحكام ال�ش
 ؤسسات األهل�ة. لممن نظام الجمع�ات وا ٢١٫١٠وفقا للمادة 

طه إن  • ع و�ش ئ لها سجال خاصا بها، وأن تق�د ف�ه ق�مة الت�ب عات أن تن�ش �جب ع� الجمع�ة عند تلقيها الت�ب
ع. وفقا للمادة  ط المت�ب عات �ش ي أموال الت�ب

ة لنظام من الالئحة التنف�ذ� ٣٥وجد، وأن ترا�ي عند الت�ف �ض
 الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة. 

ي تحددها الالئحة. وفقا  •  للضوابط اليت
�
 إال بعد موافقة الوزارة وفقا

َّ
�جب أال تتل�ت إعانات من خارج الممل�ة

 ؤسسات األهل�ة. لممن نظام الجمع�ات وا ٢١٫١٢للمادة 

ي مضار�ات مال�ة. وفقا للمادة  •
 ؤسسات األهل�ة. لمجمع�ات وامن نظام ال ٢١٫١١�جب أال �ستثمر أموالها �ض

�جب ع� الجمع�ة أن تزود الوزارة بحساب الجمع�ة الختا�ي للسنة المنته�ة بعد اعتمادە من الجمع�ة  •
من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات  ٣٨العموم�ة خالل أر�عة أشهر من نها�ة السنة المال�ة. وفقا للمادة 

 والمؤسسات األهل�ة. 

، ومنها نظام  • ي الممل�ة ذات الشق الما�ي
ي بها األنظمة السار�ة �ض

ي تق�ض �جب ع� الجمع�ة مراعاة األحكام اليت
ي (وفقا للمادة 

من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام  ٢-٤٠٫١مكافحة غسل األموال، وعليها بوجه خاص اتخاذ اآلىت
 الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة) : 

ي مقرها بالسجالت والم -
ستندات المال�ة وملفات الحسابات والمراسالت المال�ة وصور االحتفاظ �ض

ض فيها  ض وأعضاء الجمع�ة العموم�ة وأعضاء مجلس اإلدارة والعاملني وثائق اله��ات الوطن�ة للمؤسسني
، لمدة التقل عن ع�ش سنوات من تار�ــــخ انتهاء التعامل.  ض معها مال�ا �شكل مبا�ش  والمتعاملني

، إذا توافرت لديها أسباب معقو  - ي أن األموال الواردة أو بعضها تمثل حص�لة �شاط إجرا�ي
لة لالشتباە �ض

ي العمل�ات السابقة؛ فعليها 
أو مرتبطة بعمل�ات غسل أموال، أو تم��ل إرهاب، أو أنها ستستخدم �ض

 اتخاذ اإلجراءات اآلت�ة : 

•  .  إبالغ وحدة التح��ات المال�ة لدى وزارة الداخل�ة فورا و�شكل مبا�ش



 

ر مفصل يتضمن جميع الب�انات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة إعداد تق�� •
 التح��ات المال�ة به.  واألطراف ذات الصلة، وتزو�د وحدة

ض معها من وجود شبهات حول �شاطاتهم.  •  عدم تحذير المتعاملني

 

ام، مع تزو�دە بموارد كاف�ة • ض ف الما�ي مسؤوال عن التدقيق والمراجعة واالل�ت ل�شف أي من الجرائم  �كون الم�ش
ي نظام مكافحة غسل األموال. وفقا للمادة 

من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات  ٤٠٫٣المنصوص عليها �ض
ف الما�ي لجنة التدقيق والمراجعة الداخل�ة. وفقا للمادة  من  ٣٣٫٣والمؤسسات األهل�ة. و�جب أال يرأس الم�ش

 ت األهل�ة. الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسا

ي (وفقا للمادة  •
 ؤسسات األهل�ة) : لممن نظام الجمع�ات وا ١٢تتكون موارد الجمع�ة مما �أىت

 رسوم العض��ة (إن وجدت).  -

 عوائد �شاطات الجمع�ة.  -

عات.  -  الصدقات، والهبات، واألوقاف، والت�ب

 العوائد االستثمار�ة من أموال الجمع�ة.  -

 ما �قرر لها من إعانات حكوم�ة.  -

امجها وتط��رها. ما قد �خص -  صه الصندوق من دعم ل�ب

ي تحققها الجمع�ة من خالل إدارتها لمؤسسة تابعة إلحدى  - الموارد المال�ة اليت
وعاتها أو برامجها وفقا للمادة  الجهات الحكوم�ة أو الخاصة، أو تنف�ذ بعض م�ش

�ن) من النظام.   (السابعة والع�ش

ي �شتمل �شاطها ع� مصارف  -  للزكاة. الزكوات للجمع�ات اليت

 


