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 مكافحة متويل اإلرهاب وواجراءات  سياسة غسل األموال
 :  مقدمة  

الركائز األساسية التي   ىتعد سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب أحد     
الصادر بالمرسوم الملكي رقم  ل األموال  اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقًا لنظام مكافحة غس

 .  ، والئحته التنفيذية وجميع التعديالت الالحقة  ه5/2/1439بتاريخ   20م/
 

 :   النطاق
  و أتعاقدية  وظيفية تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات      

 .  تطوعية في الجمعية
 

 :طرق ال
 :الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب   طرق الوقائية التي اتخذتها      

 .تتعرض لها الجمعيةيحتمل أن  مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تحديد وفهم وتقييم   .1
بالمنتجات  .2 الخاصة  وتمويل اإلرهاب  األموال  الحد من مخاطر غسل  قرارات مبررة في شأن  اتخاذ 

 التي تقدمها الجمعية .  والخدمات
بما يتالءم ،   في مجال المكافحة في الجمعية رفع كفاءة العاملين لرات والتدريب تعزيز برامج بناء القد .3

 .الجمعية أعمال طبيعة  مع 
العناية  .4 وإجراءات  العمالء  على  التعرف  جودة  وتحسين  للمكافحة  المستخدمة  القنوات  كفاءة  رفع 

 .الواجبة
 .توفير األدوات الالزمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية األعمال في الجمعية  .5
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وجرائم  .6  األموال  لمكافحة غسل  الجمعية  في  العاملين  لدى  الوعي  لرفع مستوى  توعوية  برامج  إقامة 
 .تمويل اإلرهاب

في  .7 النقد  استخدام  من  للتقليل  مميزاتها  من  واالستفادة  النقدية  غير  المالية  القنوات  على  االعتماد 
 .المصروفات

 .العتبارية في التبادل الماليالتعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو ا  .8
هوية   .9 من  التأكد  في  للمساهمة  العالقة  ذات  الجهات  مع  الكتروني  ربط  عمليات  إيجاد  في  السعي 

 .األشخاص والمبالغ المشتبه بها
 

 :  المسؤوليات
وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف  ،  تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية       

على األنظمة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وعلى هذه السياسة واإللمام بها والتوقيع  الجمعية االطالع  
وعلى اإلدارة المالية   ،  ، وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية  عليها

بنسخة منها اإلدارات واألقسام  الخصوص وتزويد جميع  ذلك  الوعي في  الج   .نشر  معية حال  وتحرص 
 .التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 
 :اإلرهاب  تمويل   جرائم أو األموال غسل  بعمليات رتباطال  على   تدل قد مؤشرات

 مصدر  توضيح   أو   عنه   بيانات  تقديم   (أنشطتها  أحد  في  المستثمر   أو   المانح  أو   )الداعم  العميل  رفض .1
 .األخرى  وأصوله أمواله

 .أمواله مصدر  أو بهويته تتعلق  مضللة أو صحيحة غير بمعلومات  الجمعية تزويد العميل  محاولة .2
 أي  أو   ،  إرهاب  تمويل  جرائم  أو   أموال  غسل  أنشطة  في  العميل  تورط  عن  لجمعيةل  معلومات  ورود .3

 .تنظيمية   أو  جنائية  مخالفات
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 .أخرى  مصاريف أي أو  والعموالت بالمخاطر االهتمام عدم العميل  إبداء .4 
 أسباب  بدون   وامتناعه  وتردده  ،  مجهول  موكل  عن  نيابة  للعمل  وكيل  العميل   أن   في  الجمعية   اشتباه .5

 .الجهة  أو  الشخص  ذلك عن معلومات  إعطاء  في منطقية،
 .عام بشكل  بأنشطته  معرفته  عدم أو  عمله لطبيعة اً وصف العميل  تقديم  صعوبة .6
 .العادية والممارسات  العميل أنشطة  بين   كبير اختالف وجود .7
  بأي   الجمعية  تزويد  عدمو   آخر  لطرف  له  المستحقة  األموال  تحويل  الجمعية  من  العميل  طلب .8

 .إليها والمحول  الجهة  عن  معلومات
 السجالت   حفظ  أو   المعلومات  تدقيق   بمتطلبات  تبليغه  بعد  لغاءهاإ  أو   صفقة  تغيير   العميل   محاولة .9

 .الجمعية من
 .المستندات من  ممكن  قدر أقل فيها يستخدم صفقة إجراءات إنهاء العميل طلب .10
 .مشروعة  غير مصادر  من إيراد الممتلكات أو   األموال أن الجمعية علم .11
 ونشاطه   به   المشتبه   عن  المتوفرة  المعلومات  مع  والعمليات  التبرعات  تكرار  أو   قيمة   تناسب  عدم .12

 .وسلوكه حياته   ونمط ودخله
 .محظور  بنشاط  معروفة  أو  معروفة غير لمنظمة العميل انتماء .13
 وضعه   مع   يتناسب  ال  وبما  فيه  مبالغ  بشكل   وعائلته  العميل  على  والرفاهية  البذخ  عالمات  ظهور .14

 .مفاجئ(   بشكل كان  إذا )خاصة االقتصادي
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 :  رهاب اإل موال وتمويل ألمكافحة غسل ال  الدليل التنظيمي 
موال  األمخاطر غسل  ،  جتماعية  اال ربحية تتمثل رسالتها في التنمية    غيركمؤسسة  جمعية  التدرك       

تحويل    رهاباإلوتمويل   سهولة  مع  تعقيدا  أكثر  أصبح  عالم  ظل  غير  الموتواجه    موال األفي  ؤسسات 
بقية   مثل  مثلها  التحدي  المالربحية  غسل  المؤسسات  لخطر  التصدي  في  جبهات  األتمثل  على  موال 

قبل    متعددة من  الثقة  ككل الممن  السبب  جتمع  على   لهذا  يجب  اتخاذ  الم  ،  الربحية  غير  نظمات 
لتجنب غسل  الالحتياطات  اال وتمويل  ملاموال  األ زمة  من  االحتمل  عملية    خاللرهاب  استخدام  إساءة 

 .  التبرع الخيرية 
 

       ، عليه  التنظيمي  جمعية  الطورت  وبناءًا  الدليل  وجميع  اإلساعدة  مل هذا  بالجمعية  العليا  دارة 
، واستند الدليل على    رهابإلا  موال وتمويل األت غسل  ال رات الوقائية من محاو تخاذ القراعلى ا وظفين  الم

  31/م  لكي رقم ملرسوم ابالمموال الصادر  األرجعية من أهمها: نظام مكافحة غسل  المالعديد من الوثائق  
جرائم  هـ  5/2/1439وتاريخ   نظام  الصادر  اال،  وتمويله  رقم  الملرسوم  بالمرهاب  يخ  بتار   11/ مكي 

 ، نظام الحوكمة للجمعية. هـ 1433/ 23/2
 

 الخاصة بالجمعيات غير الربحية : أفضل الممارسات العالمية 
 خاطر. المإدارة و ، بما في ذلك الضوابط الداخلية  لية القويةالمادارة اإلو الحوكمة  تطبيق إجراءات .أ

 . جمعية  وال للاألمنظمات التي تقدم والم األفرادب العناية  . ب
سمعة   . ج من  خ المالتحقق  من  الشريك  أو  معايير    ل الودع  في  االاستخدام  والبحث   علوماتالمختيار 

 . الدولية حلية و المتاحة للجمهور، بما في ذلك قوائم العقوبات الم
، بما في   نحينالمانا لتوضيح توقعات ومسؤوليات  الدخول في اتفاقيات مكتوبة عندما يكون ذلك ممك . د

 يدانية. الموالتدقيق والزيارات موال األ ب علومات التفصيلية فيما يتعلق  المذلك 
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ا .ه  فهم  في  للمساعدة  للمخاطر  داخلي  تحليل  التي  لمإجراء  أن  خاطر  ،    الجمعية تواجهها  يحتمل 
 .  خاطرالمناسبة من الموتصميم تدابير التخفيف 

صروفات الميرادات و لإلت مالية كافية وكاملة  الظ بسج احتفال وضع ضوابط وإجراءات مالية قوية وا . و 
 . ت عملياال لجميعالية الم المعلوماتو 

أن   . ز من  بها    باألنشطة   المتعلقة  المعلوماتالتأكد  يقوم  متاحة    المانحون التي  عليها  والحاصلون 
 للجمهور. 

التبرعات   ، ووضع معايير لتحديد ما إذا كان ينبغي قبول   الممولأو    المودعمصادر دخل  التأكد من   . ح
 أو رفضها.

 
 : على العمال المشددةالتدابير 

 والتي ينبغي اتخاذها كحد أدنى ما يلي:  العمالءتجاه  المشددةتشمل تدابير العناية الواجبة 
1. : مثل  العميل  عن  إضافية  معلومات  على  حجم    المنصب  الحصول  بيانات األ،  وتحديث  صول، 

 بشكل دوري. كية للشركات الملالهوية ومعلومات 
فهم الغرض من عالقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات اضافية بشأن ذلك. ج. الحصول   .2

 او الثروة للعميل.  األموال على معلومات عن مصدر 
إجراؤها  .3 يتم  التي  العمليات  التدقيق في  بزيادة عدد مرات  العمل، وذلك  الرقابة بشأن عالقات  تعزيز 

عالقة  لالخ  قيام  تعرفه    مدة  ما  مع  اجرائها  يتم  التي  العمليات  اتساق  لضمان  عن  المالعمل  نشأة 
 خاطر. لماالعميل ونشاطه ودرجة 

 : األموالحالة غسل بشتباه االغ عن الب إلا .4
 لية بشكل مباشر. الماشتبه بها لوحدة التحريات الم ارسال تقرير بالعملية  .أ

عنها من مستندات وبيانات وافية عن العملية ذات العالقة بلغ  الم توفير جميع ما يتعلق بالعملية   . ب
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لنموذج    الوحدة الم  اإلبالغوفقا  قبل  من  الب   عتمد  يشتمل  أن  على  على  ال،  أدنى  كحد  غ 
 تية: اآل المعلومات

 تهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم. ال شتبه بتعامالمشخاص األأسماء  •
 وأطرافها وظروف اكتشاف وحالتها الراهنة.بها   المشتبهبيان بالعملية  •
 بها.   المشتبهبلغ محل العملية المتحديد  •
 غ. الب السئول عن الموظف المشتباه التي استند إليها االأسباب ودواعي  •

 شتباه. االبلغ عنه بالتبليغ أو المنشأة عدم إخطار أو تحذير العميل الم، يجب على   في حالة التبليغ .1
و األمؤسسات  تقدم   .2 غير  المعمال  البالمالية  المهن  عن  تقاريرها  وحدة  الحددة  من  طلبها  عند  غات 

 ل عشرة أيام من تاريخ الطلب ويمكن أن يشتمل الطلب على ما يلي: الالية وذلك خالمالتحريات 
 بلغ عنه. الم معلومات عن الطرف  .أ

 طراف ذات الصلة.األالية للمبلغ عنه أو المت التجارية أو مالو عملبيان با . ب
 ستندات. الم شرات الدالة على الشك مؤيدة ب لمؤ بررات واالم . ج

 
 رهاب: ال وتمويل  األموالبغسل  المتعلقة خاطرالمإجراءات إدارة 

 أو من (حاليا  أو أنه)ستفيد الحقيقي سبق أن كان المو   (أو الجديد)تحديد ما إذا كان العميل الحالي  .1
 مثال للمخاطر. ك  ستقبل شخصا سياسياالمحتمل أن يكون في الم

التدابير   .2 اتخاذ  العمالمضرورة  أموال  لتحديد مصدر ثروة  اموال  الءناسبة  الحقيقيين  حددين  لم ستفيدين 
 للمخاطر.  نكأشخاص سياسيين ممثلي 

بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي اشتباه يتبادر   الء تجنب التصرف الذي من شأنه تحذير العم .3
 لية التأكد مما يلي: الماهن غير لم عمال وااأللعمليات التي يقوم بها العميل وعلى مؤسسات بشأن ا

 شتبه بها وعدم رفضها. المالشكلي للعمليات   لالقبو  .أ
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تطبيق التعليمات بشأن   شورة لتفاديملء أو تقديم النصيحة أو االتجنب عرض البدائل للعم . ب 
 العمليات التي يجرونها. 

رتبطة بها  لما  المعلوماتشتبه بها و لمء أو العمليات االحافظة على سرية البالغات عن العمالم . ج
 الية.المرفوعة لوحدة التحريات لما

ستفسار عن طبيعة العمليات  اللطراف الخارجية  األ ء أو مع  التصال بالعمااليؤدي إجراء    أال . د
 الى إثارة الشكوك حوله. 

 راقبة ونحو ذلك. ملراجعة أو املتهم قيد االء بأن معامالعدم إخطار العم .ه
عمال واملهن غير  األشتبه بها في  المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات  الم . و 

 حددةمللية اامال
 

 حاسبين القانونيين: ملحالة ا
رهاب إل ويل اوتم   األموالحاسبين القانونيين كمهنة مستقلة في مجال غسل  لمرتبطة بالمخاطر الم تتمثل ا

ستفيدين الحقيقيين من العمليات التي  لمهنة في إخفاء هوية المهذه ا لال بشكل أساس ي في إمكانية استغ
خ  من  االتتم  على  يجب  فإنه  لذا  القانونيين  لم لها  غسل  االحاسبين  مكافحة  نظام  أحكام  بتطبيق  لتزام 

ئهم  الو ينفذون عمليات مالية لصالح عم عداد لعمليات مالية أإل رهاب عندما يقومون باإلوتمويل ا  األموال
 نشطة التالية: أل تتعلق بأحد ا

 شراء وبيع العقارات. .أ
 الية أو أية أصول أخرى لهم. لمء وأوراقهم االإدارة أموال العم . ب
 الية.لموراق األصرفية أو حسابات التوفير أو الحسابات الخاصة بالمإدارة الحسابات ا . ج
 ء وتشغيل وادارة الشركات. ساهمة في إنشا لمتنظيم ا . د
 عتبارية أو الترتيبات القانونية، وشراء وبيع الكيانات التجارية. الشخاص األإنشاء وتشغيل وادارة ا .ه
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 حالة العقار:  
أسلوب غسل   خ   األمواليعد  االمن  في  تقليديا خاصة  أسلوبا  العقار  القطاع  القائمة على لمل  جتمعات 
النقدي،   غسل  التعامل  يتم  أن  خ   األموال ويمكن  في  ال من  تتضمن  عدة صور  العقارات عن طريق  ل 

 طريقة وطبيعة عمليات البيع والشراء في هذا القطاع. 
 
 شتبه بها في تجارة بيع وشراء العقارات: لمؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات الما
تتناسب إط .1 ال  بقيمة  بيع عقار  أو  السو الشراء  بأسعار  له مقارنة  الفعلية  القيمة  أو أسعار    ق قا مع 

 نطقة، سواء بالزيادة أو النقصان.لمماثلة في ذات المالعقارات ا 
ا .2 القدرة  مع  أسعارها  تتناسب  ال  عقارات  أو  لمتكرار شراء  عنه  معلوم  هو  ما  للمشتري حسب  عتادة 

 الشك في إنجاز هذه العمليات لحساب أشخاص آخرين. 
على أن يتم تسجيله باسم   ( كمنزل عائلي)  يستعمال الشخصلاليام العميل بشراء عقار مخصص  ق .3

 شركة يملكها العميل. 
قيام العميل بطلب بإعادة تصميم للعقار الذي ينوي شراؤه أو إجراء تحسينات كبيرة فيه وبحيث يقوم   .4

 ، لغايات بيع العقار بقيمة إضافية. العميل بدفع قيمة إعادة التصميم أو كلفة إجراء التحسينات نقدا
قيام العميل بدفع قيمة العربون نقًدا ومن ثم رفضه إتمام عملية الشراء واسترجاع قيمة العربون من   .5

 ل شيك. الخ 
زم لشراء العقار بموجب شيك صادر عن شخص ثالث ال تربطه  القيام العميل بدفع قيمة العربون ال .6

 من غير أصوله أو فروعه.  به عالقة واضحة أو محل شبهة أو
نشائية قبل إتمام عملية الشراء أو العملية التي  إلعدم اهتمام العميل بمعاينة العقار والتأكد من حالته ا .7

 يرغب بإتمامها. 
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أن يقوم العميل بشراء عدد من العقارات في مدة قصيرة، وال يبدي أي اهتمام بخصوص موقعها وحالتها   
 وغير ذلك. حها الوتكاليفها إص

 هتمام بالثمن. القيام العميل ببيع عقارات مملوكة له دون ا
 خفاء ملكية العقار.إل متلكات أو الرهن باسم شخص آخر لمقيام العميل بتسجيل ا

شتري على إعادة فرق لمتفاق مع اال قيام العميل بشراء العقار بأعلى من قيمته الحقيقية وعلى أن يتم ا
 لعميل خارج الدوائر الرسمية. القيمة ل

 أن يقوم العميل ببيع عقار بعد شراءه مباشرة بسعر أقل من سعر الشراء.
 شترى من أموال مصدرها دول ذات مخاطرة عالية.لمقيام العميل بدفع ثمن العقار ا

 مخاطر عالية. كتب العقاري تحويل ثمن العقار الى دول ذات  لمقيام العميل بالطلب من ا
البيع   إعادة  ثم  ومن  بالشراء  وذلك  العقارات  من  مجموعة  تخص  معقدة  عمليات  بإجراء  العميل  قيام 

 قايضةلمبادلة والموا


