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 مقدمة
الركائز األساسية التي اتخذتها الجمعية في تمويل اإلرهاب أحد  جرائم  تعد سياسة مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال و

هـ، 11/5/1433بتاريخ   31مجال الرقابة المالية وفقًا لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
  .والئحته التنفيذية وجميع التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه السياسة

 

 النطاق
 .في الجمعية وتطوعية على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقديةالعامة تحدد هذه السياسة المسؤوليات 

 

 البيان

 :تمويل اإلرهاب جرائم أو  عمليات غسل األموالب ارتباطاقد تدل مؤشرات 
تمويل اإلرهاب، وبخاصة المتعلقة جرائم  إبداء العميل اهتمامًا غير عادي بشأن االلتزام لمتطلبات مكافحة غسل األموال أو   .1

 .بهويته ونوع عمله
 .رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى .2
وني أو االقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية  رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القان .3

 .االستثمار المعلنة
 .بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله الجمعيةمحاولة العميل تزويد  .4
 .تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيميةجرائم بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو  الجمعيةعلم  .5
 .ء العميل عدم االهتمام بالمخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرىإبدا .6
مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء    في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل  الجمعيةاشتباه   .7

  .ذلك الشخص أو الجهة معلومات عن
 . عام لوصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكالعميل تقديم  صعوبة .8
 .الوضع االستثماري وتحويل العائد من الحساب قيام العميل باستثمار طويل األجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية .9

1  .وجود اختالف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية .0
1 مات عن الجهة ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلو المستحقة له لطرف آخرطلب العميل من الجمعية تحويل األموال   .1

 .اوالمحول إليه
1  .محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجالت من الجمعية .2
1  طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات. .3
1  .مشروعةعلم الجمعية أن األموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير  .4
1 تكرار   .5 أو  قيمة  تناسب  والعمليات عدم  حياته    التبرعات  ونمط  ودخله  ونشاطه  به  المشتبه  عن  المتوفرة  المعلومات  مع 

 .وسلوكه
1  .محظورنشاط غير معروفة أو معروفة بلمنظمة  العميلانتماء  .6
1 عه االقتصادي )خاصة إذا كان  وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما ال يتناسب مع وض  العميلظهور عالمات البذخ والرفاهية على   .7

 بشكل مفاجئ(. 

 
 
 



 

 
 مؤشرات عملية غسيل األموال:

 يعد كل من قام بأي من األفعال اآلتية مرتِكبا لجريمة غسل األموال: 
تحويل أموال أو نقلها إلى المؤسسة تحت مسمى التبرع أو أي مسمى آخر، ألجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب   •

متحصالت جريمة ألجل الجريمة األصلية التي تحصلت منها تلك األموال لإلفالت من عقوبة ارتكابها، مع علمه بأنها من  
 إخفاء المصدر غير المشروع لتلك األموال أو تمويهه. 

بأنها من   • بها، مع علمه  التبرع  طريق  أو مكانها عن  أو ملكيتها  حركتها  أو  أو مصدرها  أمواله  طبيعة  تمويه  أو  إخفاء 
 متحصالت جريمة. 

التحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل األموال من خالل الظروف والمالبسات الموضوعية والواقعية   •
 للقضية. 

 لمسؤولياتا
الجمعية االطالع على  الذين    العاملينوعلى جميع    أنشطة الجمعيةتطبق هذه السياسة ضمن   يعملون تحت إدارة واشراف 

وعلى هذه السياسة واإللمام بها والتوقيع عليها، وااللتزام بما ورد فيها من أحكام  بمكافحة غسل األموال  األنظمة المتعلقة  
وتزويد جميع اإلدارات واألقسام    في ذلك الخصوص نشر الوعي    الماليةدارة  اإلعند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى  

إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل األموال تحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من  و  بنسخة منها 
 .تمويل اإلرهاب وجرائم

 التعريفات. المادة األولى: 
جريمة غسل األموال: يقصد بغسل األموال إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خالفًا للشرع أو النظام وجعلها تبدو  

 كأنها مشروعة المصدر.  
تمويل اإلرهاب: توفير أموال الرتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي بأي صورة من الصور الواردة في   •

 ذلك التمويل.   النظام، بما في
سواء أكانت مادية أم -األموال: األصول أو الموارد االقتصادية أو الممتلكات أياًّ كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتالكها   •

والوثائق والصكوك والمستندات والحواالت وخطابات االعتماد  -غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة
المصرفية    الرقمية، واالئتماناتسواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم اإللكترونية أو  أياًّ كان شكلها؛  

التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع األوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى  
 تنتج من هذه األموال.  

وهي جمعية  غير هادفة للربح وينطبق عليها ما ورد من أنظمة   شريان  -  جازانرعاية مرضى الدم بمنطقة  جمعية    المؤسسة: •
 وقوانين متعلقة بمكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب 

أو    غسل األموال:  • للشرع  أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أي أموال مكتسبة مخالفة  أي فعل  ارتكاب 
 النظام، وجعلها تبدو مشروعة المصدر. 

الرقابية: • المالية المحددة    الجهة  للمؤسسات واألعمال والمهن غير  المالية  التحقق من االلتزامات  الجهة المسؤولة عن 
الربح، وفق المتطلبات المنصوص عليها في النظام والالئحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات  والمنظمات غير الهادفة إلى  

 صلة
  االستنادالمادة الثانية: 

تعتبر جرائم غسل األموال من الجرائم االقتصادية التي يشهدها العصر الحديث وقد نالت هذه الجريمة اهتمام الكثير من الدول 
لما تسببه من آثار سلبية تهدد التنمية. بالرغم من الجهود المبذولة من قبل دول العالم لمكافحة هذه الظاهرة إال أن حجمها  
في تزايد على المستوى الدولي، وما زالت عمليات ضبط األموال الناجمة عنها محدودة. لقد أولت المملكة العربية السعودية 
مكافحة غسل األموال ومكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله اهتمامها وعنايتها حيث صدر نظام لمكافحة غسل األموال بالمرسوم 



 

هـ ثم عدل  1433/  11/05وتاريخ    (31م/)هـ ثم عدل بالمرسوم الملكي الكريم رقم  25/06/1424في    (39م/)الملكي الكريم رقم  
رقم   الكريم  الملكي  وتمويله    1439/  05/02بتاريخ    (20م/)بالمرسوم  اإلرهاب  جرائم  ونظام مكافحة  التنفيذية،  هـ، والئحته 

بالمرسوم الملكي رقم (م/ التنفيذ12/2/1439) وبتاريخ  21الصادر  الوزراء رقمهـ والئحته  وتاريخ (4)ية، كما صدر قرار مجلس 
اإلرهاب  15/01/1440 جرائم  ومكافحة  األموال  غسل  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية  األهداف  على  بالموافقة  القاضي  هـ، 

 وتمويله وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك األهداف. 
  االعتبارالمادة الثالثة: 

من حيث الرقابة    شريانتعد السياسات الوقائية ضد جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب أحد الركائز االساسيّة والمهمة لجمعية  
 المالية وفقا لنظام مكافحة غسل األموال ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله.  

  والوقايةر تدابيالالمادة الرابعة: 
   :عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب إجراء التاليفي سبيل مكافحة شريان تستهدف جمعية 

 تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تتعرض لها الجمعية.  .1
 اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.    .2
 دريب لرفع كفاءة العاملين بما يتالءم مع نوعية األعمال في الجمعية في مجال المكافحة.  تعزيز برامج بناء القدرات والت .3
 رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العمالء وإجراءات العناية الواجبة.  .4
 توفير األدوات الالزمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية األعمال في الجمعية.  .5
 مة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب. إقا .6
 االعتماد على القنوات المالية غير النقدية االستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.   .7
 تبارية في التبادل المالي. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االع .8
والمبالغ   .9 األشخاص  هوية  من  التأكد  في  للمساهمة  العالقة  ذات  الجهات  مع  الكتروني  ربط  عمليات  إيجاد  في  السعي 

 المشتبه بها.  
بالمستن .10 بالسجالت  واالحتفاظ  المالية  بالمعامالت  المتعلقة  المعلومات  جميع  تسجيل  المؤسسة  والوثائق على  دات 

 والبيانات. 
على المؤسسة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من عالقات عمل ومعامالت  .11

 هة عالية المخاطرة بها. مع شخص أو جهة حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل األموال بأنها ج
على المؤسسة االحتفاظ بجميع السجالت والمستندات والوثائق والبيانات لجميع التعامالت المالية، وذلك لمدة ال تقل عن  .12

 عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية. 
يجب أن تكون السجالت والمستندات والوثائق التي تحتفظ بها المؤسسة كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعامالت   .13

ر للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.   المالية، ويجب االحتفاظ بها لتكون متاحة، وتوفَّ
 ال يحق للمؤسسة التسويق لصالح مشروع إال بعد أخذ الموافقات الالزمة لذلك، وفقا لألنظمة المرعية من الدولة. .14
لإليرادات   .15 القانونية  السالمة  من  التأكد  للمؤسسة  مخاطر يحق  أي  من  للمؤسسة  لحماية  وذلك  والموهوب،  وللواهب 

 محتملة.
 يحق للمؤسسة رفض المنحة أو الهبة في حال وجود أي عوامل من شأنها اإلضرار بالمؤسسة.  .16
والمبالغ   .17 األشخاص  هوية  من  التأكد  في  للمساهمة  العالقة  ذات  الجهات  مع  الكتروني  ربط  عمليات  إيجاد  في  السعي 

 المشتبه بها. 
 صة بالمنتجات والخدمات. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخا .18
 رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العمالء وإجراءات العناية الواجبة. .19
 الالزمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية األعمال في المؤسسة. توفير األدوات .20



 

 برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في المؤسسة لمكافحة غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب.إقامة  .21
 وفات االعتماد على القنوات المالية غير النقدية واالستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصر .22
 التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية في التبادل المالي. .23
 ئمة اإلرهاب. عدم التعامل مع األشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن قا .24

 المادة الخامسة: المهام واإلجراءات 
هي مجموعة من المهام واالعمال منوطة باإلدارة التنفيذية والموظفين ُكاًل باختصاصه يتعين عليهم إتباعها في حال وجود  

وعلى المسؤول األول او من يفوضه بموجب نظام الجمعيات االهلية والالئحة   ،إرهابشبهه وقوع جريمة غسل أموال او تمويل  
  :كافحة اإلرهاب ما يلياألساسية فيما يتعلق بغسل األموال وم

عدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري أو استقبال تبرع أو غيره باسم مجهول أو وهمي، ويجب التحقق من هوية المتعاملين  .1
استنادا إلى وثائق رسمية وذلك عند بداية التعامل مع هؤالء العمالء أو عند إجراء تعاقدات معهم بصفة مباشرة أو عن 

. كما يجب التحقق من الوثائق الرسمية للمنشآت ذات الصفة االعتبارية التي توضح اسم المنشأة طريق من ينوب عنهم
 وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين والمفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك.  

ووزارة التجارة واالستثمار   الموارد البشرية التنمية االجتماعيةااللتزام التام بما تصدره الجهات الرقابية كوزارة العدل ووزارة   .2
ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية من تعليمات تتعلق بمبدأ اعرف عميلك والعناية الواجبة على أن  

   :تشمل كحد أدنى التالي
تم  التحقق من هوية جميع المتبرعين الدائمين أو العرضيين بتسجيل الحد األدنى من البيانات على سندات مرقمة وي -أ 

 تسجيلها الكترونيا بنظام رقابي مالي وحسب سياسات جمع التبرعات في الجمعية. 
تحديد هوية المستفيدين الحقيقين والتحقق من أوضاعهم النظامية لكافة الذين تعود لهم الخدمة النهائية وحسب  -ب

 سياسة العمل بإدارة البرامج الصحية.  
 المادة السادسة: االحتفاظ بالسجالت  

لمدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل حساب العميل بجميع السجالت والمستندات،  االحتفاظيتم  .1
 إليضاح التعامل المالي والتعاقدات سواء كانت محلية أو خارجية. 

 ي:  كذلك االحتفاظ بملفات الحسابات والمراسالت التجارية وصور ووثائق الهويات الشخصية والتأكد مما يل .2
 استيفاء متطلبات نظام مكافحة غسل األموال.  ‑
 تمكين وحدة التحريات المالية أو جهات التحقيق والسلطات القضائية من تتبع كل عملية وإعادة تركيبها.   ‑
 اإلجابة خالل المدة المحددة عن اية استفسارات تطلبها وحدة التحريات المالية أو جهات التحقيق أو السلطات القضائية.   ‑
عندما يطلب من الجمعية من إحدى الجهات الرقابية االحتفاظ بالسجالت أو المستندات لمدة تزيد عن المدة النظامية فإنه  .3

 يتعين عليها االحتفاظ بها حتى نهاية المدة المحددة في الطلب. 
 المادة السابعة: التعامالت المعقدة  

اجراء عملية وصف كافية على  توافر مؤشرات ودالئل  الشكوك  عند  تثير  تبرع  أو عملية  طبيعية،  غير  أو  ضخمة  أو  قة معقدة 
والشبهات حول ماهيتها والغر ض منها أو أن لها عالقة بغسل األموال أو بتمويل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية، فعلى الرئيس  

  :أن يبادر باتخاذ اإلجراءات اآلتية (المدير العام)التنفيذي 
   العامة للتحريات المالية لدى رئاسة امن الدولة او الجهة المختصة باستقبال هذا النوع من البالغات.إبالغ اإلدارة  .1
 عن تلك العمليات واالطراف ذات الصلة، وتزويدها به.   إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة .2
 
 
 
 
 
 



 

 المادة الثامنة: اإلجراءات االحترازية 
على   من  التنبيه  غيرهم  تحذير  أو  بتحذيرهم  يسمحوا  أو  العمالء  يحذروا  أال  االخرى  االستثمارية  وأذرعها  الجمعية  منسوبي 

التصرف الذي قد يستدل منه تحذير   األطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطاتهم، ويراعى في تطبيق ذلك تجنب 
   :العمالء أو غيرهم ما يلي

 بها وعدم رفضها.   القبول الشكلي للعمليات المشتبه .1
 تجنب عرض البدائل للعمالء أو تقديم النصيحة أو المنشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجرونها.    .2
المحافظة على سرية البالغات عن العمالء أو العمليات المشتبه بها والمعلومات المرتبطة بها المرفوعة لوحدة التحريات   .3

 المالية.  
 راء االتصال بالعمالء أو مع األطراف الخارجية لالستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.  أال يؤدي إج .4
 عدم إخطار العمالء بأن معامالتهم قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك.   .5

 المادة التاسعة: برامج مكافحة عمليات غسل ا ألموال وتمويل اإلرهاب 
  :يتعين وضع برامج لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، على أن تشمل هذه البرامج كحد أدنى ما يلي

ية في مستوى تطوير وتطبيق السياسات والخطط واإلجراءات والضوابط الداخلية، بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفا .1
 اإلدارة العليا لتطبيقها.  

وتمويل   .2 األموال  في مجال مكافحة غسل  األساسية  المتطلبات  توافر  بمراقبة  تعني  داخلية  ومراجعة  تدقيق  نظم  وضع 
 اإلرهاب.  

إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين وأعضاء مجلس اإلدارة إلحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل  .3
 موال وتمويل اإلرهاب وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.  األ

التنفيذي .4 الرئيس  العام)  يكون  واإلجراءات   (المدير  والخطط  السياسات  تطبيق وتطوير  المسؤول عن  يفوضه هو  أو من 
 إلرهاب. والضوابط الداخلية التي تتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل ا

وتمويل  .5 األموال  في مجال مكافحة غسل  فيها  العاملين  وتأهيل  لتدريب  مالية مخصصة  وميزانيات  وبرامج  وضع خطط 
 اإلرهاب حسب حجمها ونشاطاتها.  

يستعان في تنفيذ برامج اإلعداد والتأهيل والتدريب في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالمعاهد المتخصصة   .6
   :أو خارجية، ويراعى في إعداد البرامج التدريبية أن تشتمل على اآلتي محلية كانت

 االتفاقيات واألنظمة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.   ‑
 سياسات وأنظمة الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.   ‑
األموال وتمويل اإلرهاب والعلميات المشبوهة األخرى وكيفية التعرف على تلك    المستجدات في مجال عمليات غسل ‑

 العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.  
 المسئولية الجنائية والمدينة لكل موظف بموجب األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.  ‑

  
 وتطبيقها:  ت: السياساةشراعالالمادة 

السياس • إعداد  العالقة  ذات  اإلدارات  في  ممثلة  المؤسسة  وتحديثها،  على  األموال  غسيل  بمراقبة  الخاصة  ة 
 ونشرها، وتثقيف العاملين بها، وأن توافق عليها اإلدارة العليا، وأن تراجعها وتطورها بشكل مستمر. 

في أن األموال أو بعضها تمثل متحصالت   إذا اشتبهت المؤسسة أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة لالشتباه •
بأنها  التمويه  غرضه  للمؤسسة  األموال  هذه  هبة  أو  األموال  غسل  بعمليات  عالقة  أو  ارتباط  ذات  أو  جريمة 
متحصلة من غسيل أموال؛ فعلى المؤسسة أن تلتزم بإبالغ اإلدارة العامة التحريات المالية فورًا وبشكل مباشر، 

يت مفصل  بتقرير  ذات  وتزودها  واألطراف  العملية  تلك  عن  لديها  المتوافرة  والمعلومات  البيانات  جميع  ضمن 
 الصلة. 




