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:مقدمة

.ما يزيد من خطرهاأكثر من الفئة اإلجرامية مر فتختلف دوافع االرهاب وجريمة غسل األموال ولكنهما يشكالن معاً تحدياً خطيراً للمجتمع، فوسائل الجريمة المنظمة المستخدمة تتوافر أكث

.الماديحصول على الدعم اللوجستي ولليمكن لإلرهابيين االشتراك في الجرائم عابرة للحدود للحصول على تمويل ألعمالهم االرهابية ويمكنهم االعتماد على شبكات إجرامية ممتدة

.تمويل االرهابرض يمكن استخدام أشكال عديدة للجريمة للمساهمة في تمويل اإلرهاب، كما أن األموال المتحصل عليها بصورة قانونية يمكن أن تستخدم ايضا بغ

:أهداف البرنامج

التوعية بخطورة جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على المجتمعات البشرية-1

إبراز جهود أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها في مكافحة هذه الجرائم-2

طلق لزعزعة نقاط الضعف المحتملة لتناللالتأكيد على أهمية التعاون مع األجهزة األمنية لرصد جريمة غسل األموال وتحركات التنظيمات اإلرهابية وتمويلها والتي تعتمد على استغ-3

استقرار الدول

التعريف باألنظمة واللوائح بالمملكة لمكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب-4

:التوصيات

ئل التواصل بكة المعلومات ووساى شضرورة االستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذي يساعد على تقويض أفكار الجماعات االرهابية ومجرمي غسل األموال عل-1

االجتماعي

وانين المفروضة بالتجاوز للقيود والقوالدعم وحدات التحريات المالية لدى األجهزة األمنية بغية فرض ضوابط على منشئ التحويالت البرقية واستخدام العمالت المشفرة في نقل االم-2

من الدولة



تقديم

األميرة دانية بنت عبد هللا بن سعود آل سعود

المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء ذوي اإلعاقة

محاضرة مخاطر غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب



بسم هللا الرحمن الرحيم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته



 ً وتمويلاألموالغسلجريمةبخطورةاإلعاقةذويأصدقاءجمعيةمنإيمانا

حدىإمنللتحذيرالتوعويةالمحاضرةهذهعقدناالبشرية،المجتمعاتعلىاإلرهاب

.اإلطالقعلىأخطرهايكنلمإنالمعاصر،عالمنايواجههاالتيالجرائمأخطر

الي،الغوطننافيوالمجتمعالفردحمايةوهيأالنبيلةغايةتحقيـقبهدفوذلك

.والرخـاءواالستقراراألمندعائموإرساءوممتلكاتهما،حقوقهماعنوالدفاع



الظواهرتلكصدارةفيتأتياإلرهابوتمويلاألموالغسيلجرائمأنالشك

سيللغاإلجراميةالنماذجمنكثيرفيالسببيةالعالقةمدىإدراكنامعاإلجرامية

رافًدا–الغالبفي-الجريمتينهاتينإحدىأنكوناإلرهابوتمويلاألموال

ذيتغ  لإلرهابتمويلجريمةمنفكم:نتائجهفيمقصوًداألركانهمتمًمالآلخر

فيالعبءالدولعلىيوقعمماألموال،غسيلجريمةمنأركانهاومولتأصولها

يةالقانوناألطرعبروخارجيًاداخليًااإلجراميةالسلوكياتتلكمكافحةإطار

الدوليالتعاونبتعزيزكلهذلكوقبلالوقائية،والتدابيراالحترازيةواإلجراءات

.الجرائمتلكلمواجهة



تعدإذ،الجريمتينهاتينمكافحةإطارفيجهًداالسعوديةالعربيةالمملكةتأل  لم

يفتجربتهاجعلالذياألمراإلرهابية،بالعملياتتضرًراالعالمدولأوائلمن

ومؤسساتهاأجهزتهاجميععبراإلرهابوتمويلاألموالغسلجريمتيمكافحة

.بهيقتدىومثاالً يحتذىأنموذًجاالعامة،النيابةومنهاوهيئاتها



اإلرهاب؟وتمويلاألموالغسللمخاطرالوطنيالتقييمهوما

اتفقتة،منهجيإلىتستندعمليةأونتيجةأنهعلىللمخاطرالوطنيالتقييمي عرف

مويلوتاألموالغسلمخاطروفهموتحليلتحديدإلىتسعىالمعنية،األطرافعليها

المنهجيةوتتكون.المخاطرهذهلمعالجةاألولىالخطوةبمثابةوتكوناإلرهاب،

تتمثلةرئيسيمكوناتثالثةمنللمخاطرالوطنيالتقييمإلجراءالمملكةفيالمتبعة

.والعواقبالضعف،ونقاطالتهديدات،في



سلغلمخاطرالوطنيالتقييمعمليةبإجراءالمملكةقياممنالرئيسيالهدفوي عد

فياإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةنظامتحسينهواإلرهابوتمويلاألموال

:خاللمنالمملكة

وديةالسعالعربيةالمملكةتواجهالتياإلرهابوتمويلاألموالغسلمخاطرتقييم·❑

المخاطرلتقليلالمتبعةوالسياساتاالستراتيجياتفاعليةتقييم·❑

المخاطرلتقليلاألولوياتتحليل·❑

وتمويلاألموالغسلمكافحةتدابيرمنالحدشأنفيمبررةقراراتاتخاذ·❑

وجودهاحالفيالمخاطر،منخفضةوالقطاعاتبالمنتجاتالخاصةاإلرهاب



:للمخاطرتقييمينبإجراءالمملكةقامتوقد

الدائمةاللجنةوتنفيذهاعدادهعلىوأشرفاألموالغسلمخاطرتقييم:األول

األموالغسللمكافحة

ائمةالداللجنةوتنفيذهاعدادهعلىوأشرفاإلرهابتمويلمخاطرتقييم:الثاني

وتمويلهاإلرهابلمكافحة



نطاقعلىاإلرهابوتمويلاألموالغسللمخاطرتقييمهافيالمملكةواعتمدت

:أهمهامنوالنوعيةالكميةالمعلوماتمنواسع

المعنيةالجهاتمنالواردةاإلحصاءات❑

للمخاطرالوطنيالتقييمعملفرقمنالمعدةاالستبيانات❑

معالثنائيةواالجتماعاتللمخاطرالوطنيالتقييمعملفرقاجتماعاتنتائج❑

المعنيةالجهات

والمحليةواإلقليميةالدوليةالمنظماتتقاريرمنعدد❑

العالقةذاتالجهاتمنعددمنالصادرةالوطنيةالسنويةالتقارير❑



الماليةللتحرياتالعامةاإلدارةمنالصادرةاالستراتيجيالتحليلتقارير❑

الحكوميةالبحوثمراكزمنالصادرةوالدراساتاألكاديميةالدراسات❑

المحاكممنالصادرةالقضائيةاالداناتأحكام❑

المنشورةواإلحصاءاتالعامةالمعلوماتمصادر❑

منصينمتخصخبراءبحضورالمنعقدةالمخاطربتقييمالخاصةالعملورشنتائج❑

العالقةذاتالجهات

اب،اإلرهوتمويلاألموالغسلمكافحةمجالفيللمملكةالذاتيالتقييمتقارير❑

الجرائمفيالتحقيقاتونتائج



وتمقب،والعواالمحتملةالضعفونقاطالتهديداتللمخاطرالوطنيالتقييمحدد

افلإلشرالخاضعةالقطاعاتفياالرهابوتمويلاألموالغسلمخاطرتقييم

ليةالماغيروالمهناالعمالوقطاعاتالماليةالقطاعاتفيتمثلتالمملكةفي

.بحللرالهادفةغيرالمؤسساتوقطاعاالعتبارييناألشخاصوقطاعالمحددة



اإلرهابلمكافحةالدائمةواللجنةاألموالغسللمكافحةالدائمةاللجنةعقدت

للجانامعللمخاطرالوطنيالتقييمبنتائجالخاصةالعملورشمنعددوتمويله

قطاعوالاللجنتينفيالممثلةغيرالمعنيةوالجهاتالعالقةذاتاألخرىالدائمة

يفومساعدتهاالتقييملنتائجوالقطاعاتالجهاتتلكمشاركةبهدفالخاص

.ةفعاليأكثربشكلالمخاطرتلكلمكافحةمواردهاوتوجيهأولوياتهاتحديد



األموالغسللمخاطرالوطنيالتقييماجراءعمليةفيالخاصالقطاعوشارك

ديموتقالمعدةاالستبياناتعلىاإلجابةخاللمنمعلوماتوقدماإلرهابوتمويل

يالوطنالتقييماجراءمناالنتهاءوبعدالحاالت،لبعضتفصيليةمعلومات

لخاصاالقطاعمعالرئيسيةالنتائجمشاركةجرىنتائج،إلىوالوصولللمخاطر

الجهاتمعاالجتماعاتمنوعددالمنعقدةالعملورشمنسلسلةخاللمن

.االشرافية



:اإلرهابوتمويلاألموالغسلجرائملمكافحةبالمملكةواللوائحألنظمةا

وتمويلهاإلرهابجرائممكافحةلنظامالتنفيذيةالالئحة❑

األموالغسلمكافحةنظام❑

وتمويلهاإلرهابجرائممكافحةنظام❑

األموالغسلمكافحةلنظامالتنفيذيةالالئحة❑

اإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةدليل❑

المحاماةلمكاتباالرشادياالرهابوتمويلاألموالغسللمكافحةالعدلوزارةبرنامج❑



:اإلرهابوتمويلاألموالغسلجرائملمكافحةبالمملكةواللوائحاألنظمة

النقدمؤسسةعنالصادرةوتمويلهاإلرهابجرائممكافحةلنظامالتنفيذيةالقواعد❑

يةالمالالسوقهيئةعنالصادرةوتمويلهاإلرهابجرائممكافحةلنظامالتنفيذيةالقواعد❑

ةالمحددالماليةغيروالمهنلألعمالاالرهابوتمويلاألموالغسللمكافحةاالرشاديالدليل❑

م2011لعامالماليةالسوقلهيئةاإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةقواعد❑

م2012فبرايرالرابعالتحديثتشغيلهاوقواعدالبنكيةالحساباتفتحقواعد❑

الماليواالحتيالاالختالسمكافحةدليل❑



هوالسالم عليكم ورحمة هللا وبركات
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