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ا
 التعريف: أوال

 تمنع التي واإلجراءات بالضـــــــواب  خاصـــــــة وهيمكافحة تمويل اإلرهاب (  ســـــــياســـــــة) تســـــــم  الوثيقة هذه

 ملكـافحهاـا  املختصــــــــــــة الجهـات مع للتعـاون  وتســــــــــــ   الجمعيـة  عمـل نطـا  في األموال غســــــــــــيـل ممـارســــــــــــة

 .فياا املتورطين عن والتبليغ

ــادر بـــاملرســــــــــــوغ امللك  رقم غ / بتـــاري    31وذلـــف وفقـــا لنظـــاغ مكـــافحـــة غســــــــــــــل األموال الســــــــــــعود  الصــــــــــــ

 هـ   والئحنة التنفيذية وجميع التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه السياسة   11/5/1433

 
ا
 التطبيق مجال: ثانيا

  للخدمات اإلجتماعية  البطالية الخيرية جمعية  في واملتطوعين  العاملين جميع عل  السياسة هذه تطبق

 في املالية واإلدارة املالية املوارد تنمية في العاملين من وتقييدها التبرعات باستقبال املخولين وخاصة

 .الجمعية

 
ا
 مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب : ثالثا

إبداء العميل إهتماما غير عاد  بشــ ن اإللاماغ ملتطلبات مكافحة غســل األموال أو جرائم تمويل  .1

 اإلرهاب   وبخاصة املتعلقة باويته ونوع عمله .

 خرى .رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األ  .2

رغبة العميل في املشـــارفة في صـــفقات غير  وا ـــ ة من حيل غرضـــها القانود  أو االقتصـــاد  أو    .3

 عدغ ادسجامها مع اساراتيجية االستثمار املعلنة .

أو مصـــــدر  /محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صـــــ يحة أو مضـــــللة تتعلق باويته   و .4

 أمواله .
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العميل في أدشــــــــطة غســــــــل أموال أو جرائم تمويل إرهاب   أو أ  مخالفات علم الجمعية بتورط  .5

 جنائية أو تنظيمية .

 إبداء العميل عدغ اإلهتماغ باملخاطر والعموالت أو أ  مصاريف أخرى . .6

اشــــــــــــتبـاه الجمعيـة في أن العميـل وفيـل للعمـل نيـابـة عن مواـل مجهول   وتردده وامتنـاعـه بـدون  .7

 لومات عن ذلف الشخص أو الجهة .قية   في إعطاء معطأسباب من

 عمله أو عدغ معرفته ب دشطته بشكل عاغ .صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة  .8

قياغ العميل باســــــــــتثمار طويل األجل يتبعه بعد مدة وجيمة طلب تصــــــــــفية الوضــــــــــع االســــــــــتثمار    .9

 وتحويل العائد من ال ساب .

 واملمارسات العادية .وجود إختالف فبير بين أدشطة العميل  .10

طلــــب العميــــل من الجمعيــــة تحويــــل األموال املســــــــــــتحقــــة لــــه لطرف  خر ومحــــاولــــة عــــدغ تزويــــد  .11

 ة املحول إلياا .هالجمعية  ب ية معلومات عن الج

محــــاولــــة العميــــل ت يير صــــــــــــفقــــة أو إل ــــاعاــــا بعــــد تبلي ــــه بمتطلبــــات تــــدقيق املعلومــــات أو حف   .12

 السجالت من الجمعية .

 اء إجراءات صفقة يستخدغ فياا أقل قدر ممكن من املستندات .طلب العميل إنا .13

 علم الجمعية أن األموال أو املمتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة . .14

عدغ تناســــب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع املعلومات املتوفرة عن املشــــتبه به ودشــــاطه   .15

 ودخله ونم  حياته وسلوفه .

 معروفة أو معروفة بنشاط محظور . انتماء العميل ملنظمة غير  .16

ظهور عالمات البذخ والرفاهية عل  العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما ال يتناسب مع وضعه  .17

 االقتصاد  ) خاصة اذا اان بشكل مفاج ء ( .
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ا
 :العالقة ذات املصطل ات:  رابعا

 :النظاغ .1

/  02/  13 بتاري   القرى  أغ صــــــ يفة في واملنشــــــور  الســــــام  باألمر  الصــــــادر  األموال غســــــيل مكافحة نظاغ

 . 5 الصفحة   4695 العدد ه 1439

 :األموال .2

ــادية املوارد أو  األصــــــــول    املمتلكات أو  االقتصــــــ
ا
  أاانت ســــــــواء - امتالفها طريقة أو  نوعها أو  قيمهاا اانت أيا

  واملســـــــتندات والصـــــــكو  والوثائق - ملموســـــــة غير  أو  ملموســـــــة منقولة غير  أو  منقولة مادية غير  أو  مادية

  االعتماد وخطابات وال واالت
ا
 النظم ذلف ويشمل خارجها أو  اململكة داخل أاانت سواء شكلها؛ اان أيا

 الرقمية أو  اإللكارونية املشـــــــــبوهة والتعامالت اإلرهاب  تمويل وجرائم األموال غســـــــــيل مراقبة ســـــــــياســـــــــة

 التجــاريــة األورا  أنواع جميع وفــذلــف فياــا  مصــــــــــــل ــة أو  ملكيــة عل  تــدل التي املصــــــــــــرفيــة واالئتمــانيــات

 .األموال هذه من تنتج  أخرى  مداخيل أو  أرباح أو  فوائد أية أو  واملالية 

 :األصلية الجريمة .3

  جريمـة يعـد اململكـة داخـل يرتكـب فعـل اـل 
ا
 فعـل واـل  اململكـة  في األنظمـة أو  الشــــــــــــرع وفق علياـا معـاقبـا

  جريمة يعد اململكة خارج يرتكب
ا
 .فياا اُرتكب التي الدولة لقوانين وفقا

 :املتحصالت .4

 جريمة ارتكاب من مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  - خارجها أو  اململكة داخل - املتحصلة أو  الناشئة األموال

  بدلت أو  حولت التي األموال ذلف في بما أصلية 
ا
  أو  اليا

ا
 .مماثلة أموال إل  جزئيا
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 :الجمعية .5

 من ورد مـا علياــا وينطبق للربح  هـادفـة غير  منظمــة وهي الخيريـة للخــدمـات االجتمــاعيــةالبطــاليــة  جمعيــة

  لهـا ومصــــــــــــرح األموال غســــــــــــيـل بمكـافحـة متعلقـة وقوانين أنظمـة
ا
 ل رض تلقياـا  أو  التبرعـات بجمع نظـامـا

  االســـــــــــاراتيجية خطهاا في واملحددة الجمعية وعمل مجاالت ضـــــــــــمن تدخل التي واألدشـــــــــــطة البرامج  إقامة

 .والتنفيذية

 :الرقابية الجهة .6

 املحددة  املالية غير  واملهن واألعمال للمؤســــــــســــــــات  املالية االلامامات من التحقق عن املســــــــؤولة الجهة

 أو  قرارات أ  أو  والالئحـة النظـاغ في علياـا املنصــــــــــــو  املتطلبـات وفق الربح؛ إل  الهـادفـة غير  واملنظمـات

 .صلة ذات تعليمات

 :املختصة السلطات .7

 .الرقابية الجهات أو  األنظمة بتطبيق املختصة السلطات أو  اإلدارية السلطات

 :ل املها للتداول  القابلة األدوات .8

  ل املها إما التي الدفع وأوامر  والســـندات االشـــيكات ل املها وثيقة شـــكل  في تكون  التي النقدية األدوات

  واألدوات  تسليمه   بمجرد االنتفاع  معه ينتقل  خر  شكل  أ   في  أو  صور  ملستفيد صادرة  أو   له مظهرة  أو 

 .املستفيد اسم مناا وُحذف موقعة تكون  التي املكتملة غير 

 :املتبرع .9

  يقدغ شخص ال  هو 
ا
  تبرعا

ا
  أو  نقديا

ا
 .أدشطهاا عل  تبرعه ليصرف للجمعية  عينيا
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ا
 التجريم:  خامسا

  يعد
ا
 : اآلتية األفعال من ب   قاغ من ال  األموال غسل جريمة مرتكبا

 من بـ ناـا علمـه مع  خر  مســــــــــــم  أ  أو  التبرع مســــــــــــم  تحـت الجمعيـة إل  نقلهـا أو  أموال تحويـل  .1

ــدر  إخفاء ألجل جريمة؛ متحصـــالت ــاعدة ألجل أو  تموياه  أو  األموال  لتلف املشـــروع غير  املصـ   مسـ

 من لإلفالت األموال تلـف مناـا تحصــــــــــــلـت التي األصــــــــــــليـة الجريمـة ارتكـاب في متورط شــــــــــــخص أ 

 .ارتكاباا عواقب

 باا  التبرع طريق عن مكاناا أو  ملكيهاا أو  حرفهاا أو  مصدرها أو  أموال  طبيعة تمويه أو  إخفاء  .2

 .جريمة متحصالت من ب ناا علمه مع

ــد من ُيتحقق .3   الظروف خالل من األموال غســــــــــــــل جريمـــة ارتكـــاب في ال رض أو  العلم أو  القصــــــــــــ

 .للقضية والواقعية املوضوعية واملالبسات

 
ا
 الوقائية التدابير : سادسا

 وتحـديهاـا وتوثيقهـا وتقييمهـا لـدياـا األموال غســــــــــــيـل وقوع احتمـال مخـاطر  تحـديـد الجمعيـة عل   .1

 بـاملتبرعين  املرتبطـة العوامـل فياـا بمـا للمخـاطر  املتعـددة الجوانـب خالل من مســــــــــــتمر  بشــــــــــــكـل 

 وعلياا لها  واملتبرعين واملتطوعين  للعاملين عمل وورش محاضرات وإقامة توعية تعميم وإصدار 

  والتقنيات  العمل  وممارسات الجديدة  باملنتجات املرتبطة املخاطر   -  بذلف قيامها  عند -  تراعي  أن

 .استخدامها قبل

 واالحتفاظ املتبرع  وبيانات الواردة  بالتبرعات املتعلقة املعلومات جميع تسجيل الجمعية عل   .2

 .والبيانات والوثائق واملستندات بالسجالت
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ــ  قد التي املخاطر  مع املتناســــــــبة املشــــــــددة الواجبة العناية تدابير  تطبيق الجمعية عل   .3  من تنشــــــ

 ب ناا األموال غســـل ملكافحة الدائمة اللجنة حددتاا جهة أو  شـــخص مع ومعامالت عمل عالقات

 .املخاطر عالية جهة

  التعــامالت لجميع والبيــانــات والوثــائق واملســــــــــــتنــدات الســــــــــــجالت بجميع االحتفــاظ الجمعيــة عل  .4

 .ال ساب إقفال أو  العملية انهااء تاري   من سنوات عشر  عن تقل ال  ملدة وذلف املالية 

 عشر عن تقل ال  ملدة وذلف تبرعاتام وبيانات املتبرعين سجالت بجميع االحتفاظ الجمعية عل   .5

 .املعاملة انهااء تاري   من سنوات

 أو  االجتماعية والتنمية العمل وزارة أو  العامة النيابة اانت ســـــــــــواء الدولة في الرســـــــــــمية للجهات .6

  والوثائق واملستندات بالسجالت االحتفاظ بتمديد الجمعية؛ إلزاغ بالجمعية عالقة لها جهة أ 

 .اإلدعاء أو  الجنائ  التحقيق ألغراض الضرور   ال د إل  والبيانات

 بتحليل للسماح اافية الجمعية باا تحتف  التي والوثائق واملستندات السجالت تكون  أن يجب  .7

ــلطات وتوفر  متاحة لتكون  باا االحتفاظ ويجب املالية  التعامالت وتتبع البيانات ــة للســــ   املختصــــ

 .عاجلة بصورة الطلب عند

 .الدولة من تصريح  عل  ال صول  بعد إال  التبرعات جمع حملة بإقامة للجمعية يسمح  ال   .8

  لذلف الالزمة املوافقات أخذ بعد إال  مشروع لصالح للتبرع التسويق للجمعية يحق ال  .9
ا
 وفقا

 .الدولة في املرعية لألنظمة

 الجمعية ل ماية وذلف به املتبرع واملبلغ للمتبرع القانونية السالمة من الت فد للجمعية يحق .10

 .محتملة مخاطر  أ  من

 اإلدارة مجلس قبل من ومعتمدة محددة التبرعات من مئوية دسبة استقطاع للجمعية يحق .11
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 .واإلدارية العمومية للمصاريف تخصص

 .بالجمعية اإلضرار  ش ناا من عوامل أ  وجود حال في التبرع أو  املنحة رفض للجمعية يحق .12

 .مرفزه اان مهما شخص أ  باسم ال رض لهذا حسابات فتح  األحوال من حال ب   يسمح  ال  .13

  خطية بموافقة إال  أجله من جمعت الذ  ال رض غير  في األموال اســـــــــتعمال  للجمعية يســـــــــمح  ال  .14

  املتبرع غرض اان إن املتبرع من
ا
 .املشرفة الجهة صالحيات فمن ذلف فإن يتيسر  لم وإن محددا

 جمع حملــــة قــــامــــة إ من االنهاــــاء فور  محــــددة ملــــدة التبرعــــات بجمع لهــــا مصــــــــــــرح جهــــة اــــل  عل  .15

 حصــــــــــيلة فيه تبين لهم  املرخص القانونيين املحاســــــــــبين أحد من معتمد تقرير  إعداد التبرعات 

  ومصــــــروفاته إيراداته ومفردات الجمع
ا
 الجهة إل   ورفعه صــــــ ته  عل  الدالة باملســــــتندات مؤيدا

 ضـــــــــــمن التقرير  بإدراج فيكتف  املدة محدد غير  التصـــــــــــريح  اان وإذا الجمع  مدة خالل املشـــــــــــرفة

 .السنوية امليمانية

 

 : التبرعات استقبال طر  

 . SMS النصية الرسائل االتصاالت وسائل عبر . أ

 البطالية الخيرية للخدمات اإلجتماعية (. جمعية( باسم مصرفي شيف. ب

 .الجمعية ل سابات املحلية البنو  خالل من االستقطاع. ج

 .غيرهما أو  اإلنارنت أو  املصرفي الهاتف طريق عن الجمعية ل ساب التحويل. د

 .مباشرة نقدية مبالغ استقبال يمنع. ه
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ا
 وتطبيقها السياسات:  سابعا

 غسيل بمراقبة الخاصة السياسة وتحديل إعداد العالقة ذات اإلدارات في ممثلة الجمعية عل  .1

 تراجعها وأن العليا  اإلدارة علياا توافق وأن باا  واملتطوعين العاملين وتثقيف ودشرها األموال 

 .مستمر بشكل  وتعززها

 بعضــــــــها أو  األموال أن في لالشــــــــتباه معقولة أســــــــباب لدياا توافرت إذا أو  الجمعية اشــــــــت ات إذا  .2

 للجمعية التبرع أن أو  األموال غســــــــل بعمليات عالقهاا أو  ارتباطها في أو  جريمة متحصــــــــالت تمثل

 للتحريات العامة اإلدارة بإبالغ  تلامغ أن أموال؛ غســـــــــــيل من متحصـــــــــــلة ب ناا التمويه غرضـــــــــــه باا

  املالية
ا
  املتوافرة واملعلومات البيانات  جميع يتضمن  مفصل  بتقرير  وتزودها مباشر  وبشكل   فورا

 .الصلة ذات واألطراف العملية تلف عن لدياا

 .إضافية معلومات من املالية للتحريات العامة اإلدارة تطلبه ما لكل  االستجابة  .3

 أو التنفيذية إداراتاا أعضاء أو  إدارتاا مجالس أعضاء أو  مديرياا من وأ  الجمعية عل  ُيحظر  .4

  بــ ن  خر  شــــــــــــخص أ  أو  العميــل تنبيــه فياــا؛ العــاملين أو  اإلشــــــــــــرافيــة
ا
 أو  النظــاغ بموجــب تقريرا

 أن أو  املــاليــة للتحريــات العــامــة اإلدارة إل  تقــدغ ســــــــــــوف أو  قــدمــت قــد بــذلــف متعلقــة معلومــات

 
ا
  تحقيقـا

ا
جر   قـد أو  جـار   جنـائيـا

ُ
  املـديرين بين االتصــــــــــــال أو  اإلفصــــــــــــاح عمليـات ذلـف يشــــــــــــمـل وال . أ

 .املختصة السلطات أو  املحامين مع االتصال عمليات أو  والعاملين

  التنفيذية إدارتاا أعضـــــــــاء أو  إداراتاا مجالس أعضـــــــــاء أو  مديرياا من وأ  الجمعية عل  يارتب ال   .5

بلغ تجاه مســـــؤولية أ   فياا العاملين أو  اإلشـــــرافية أو 
ُ
 للتحريات العامة اإلدارة إبالغ عند عنه امل

 .نية بحسن لها معلومات تقديم أو  املالية

 ضمن علياا يطلع التي املعلومات بسرية االلاماغ باا متطوع أو  الجمعية في يعمل موظف ال  عل  .6
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 .مسؤولياته انهااء بعد حتى واجباته أداء نطا 

 
ا
 واإلجراءات العمليات:  ثامنا

 :باآلت  القياغ العالقة ذات اإلدارات في ممثلة الجمعية عل 

 من لدياا ما مع توافقها لضـــــمان مســـــتمر  بشـــــكل  وفحصـــــها والبيانات والوثائق املعامالت مراقبة  .1

 .ال اجة عند أمواله مصادر  وعن يمثلها  التي واملخاطر  التجارية وأدشطته املتبرع عن معلومات

 اعتياد  غير   نم  أ  وفذلف عاد  غير  بشكل  وفبيرة معقدة تكون  التي املعامالت جميع تدقيق  .2

  فياا التبرع غرض يكون  ال  التي للمعامالت
ا
 .وا  ا

 تكون  التي ال ـاالت في العمـل عالقـة مراقبـة وطبيعـة ودرجـة الواجبـة العنـايـة إجراءات تشـــــــــــــديـد .3

 غير  تبـدو  املعـاملـة اـانـت إذا مـا لتحـديـد وذلـف مرتفعـة؛ األموال غســــــــــــل وقوع احتمـال مخـاطر  فيـاا

 .مشبوهة أو  عادية

 .الطلب عند املختصة للسلطات وإتاحهاا سنوات  عشر  مدة الفحص بسجالت االحتفاظ  .4

 
ا
 الرقابة: تاسعا

 :ومناا ملهماتاا ألداعاا الدولة في الرقابية الجهات تتخذها التي لإلجراءات الجمعية تخضع

 إجراء ذلف في بما املناسبة اإلشرافية اإلجراءات وتطبيق الجمعية من والبيانات املعلومات جمع .1

 .واملكتبي امليداد  الفحص عمليات

 عل  وال صــــــــــــول  بوظـائفهـا للقيـاغ مالئمـة الرقـابيـة الجهـة تراهـا معلومـة أ  بتوفير  الجمعيـة إلزاغ .2

  وامللفات للمستندات دسخ
ا
 .مخّزنة اانت وأينما تخزيناا طريقة اانت أيا

 صالحية الرقابية الجهة تملف التي الجهات في األموال غسل وقوع احتمال مخاطر  تقييم إجراء .3
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 .مراقبهاا

  للجمعية؛ أخرى  أدوات أ  أو  إرشادات أو  قواعد أو  تعليمات إصدار   .4
ا
 .النظاغ ألحكاغ تنفيذا

  املقررة التدابير  تعتمد الجمعية أن من التحقق  .5
ا
 .النظاغ ألحكاغ وفقا

 أو الجمعية إدارة في املشارفة إل  يس   من ال  عل  وتطبيقها واملالءمة النماهة إجراءات وضع .6

 .فياا التطوع أو  العمل أو  علياا اإلشراف

 .املفروضة والعقوبات املتخذة التدابير  نع بإحصاءات االحتفاظ .7

 
ا
 التبليغ: عاشرا

 املختصة الجهات إل  األموال ب سيل عالقة لها أن باا يشتبه معاملة ال  عن بالتبليغ الجمعية تلامغ

 .باا اافية واألدلة واملستندات املعلومات تكون  أن عل  بالدولة

 :اآلت  من ب ّ    الجريمة اقارنت إذا عناا التبليغ في الت خر  أو  اشتباه حالة ب   التكتم يجوز  ال 

 .منظمة إجرامية جماعة خالل من ارتكاباا .1

 .األسل ة أو  العنف استخداغ .2

 .النفوذ أو  السلطة باست الل ارتكاباا أو  الجاد   يش لها عامة بوظيفة اتصالها  .3

 .بالبشر االتجار   .4

 .حكمه في ومن  قاصر  است الل .5

 .الجام  بإدانة أجنبي أو  محلي سابق حكم أ  صدور  .6
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 العقوبات:  عشر  ال اد  

  الجهــــات إل  بام ترفع بــــل املــــدانين  أو  املهامين عل  العقوبــــات بــــإيقــــاع مخولــــة جهــــة ليســـــــــــــــت الجمعيــــة

 املختصة 

  تفرض أو  تتخذ أن املختصة؛ وللجهات
ا
 مما غيرها أو  اآلتية الجزاءات أو  اإلجراءات من(أفثر أو ) واحدا

 : النظاغ عليه نص

 .املرتكبة باملخالفة فتاب  إنذار  إصدار  .1

 .محددة بتعليمات االلاماغ يتضمن أمر  إصدار  .2

 .املخالفة ملعالجة املتخذة التدابير  عن منتظمة تقارير  تقديم بطلب أمر  إصدار  .3

  اإلشـــــــرافية  أو  التنفيذية اإلدارة أعضـــــــاء أو  اإلدارة مجلس أعضـــــــاء أو  املديرين صـــــــالحيات تقييد .4

 .أفثر أو  واحد مؤقت مراقب تعيين ذلف ومن

 طلـب أو  اإلشــــــــــــرافيـة  أو  التنفيـذيـة اإلدارة أعضــــــــــــاء أو  اإلدارة مجلس أعضــــــــــــاء أو  املـديرين إيقـاف .5

 .ت ييرهم

 . مزاولته حظر  أو  مناا  أ  تقييد أو  املنتج  أو  املهنة أو  العمل أو  النشاط إيقاف  .6

 .إل اؤه أو  س به أو  تقييده أو  الارخيص تعليق  .7

 .جزاء أو  إجراء من تتخذه بما املالية للتحريات العامة اإلدارة إبالغ الرقابية الجهة عل   .8
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 مل ق تعهد وإقرار 
 

 ............................................... وبصفتي.....................................................  أنا وأتعهد أقر

 

الخاصــة  املشــبوهةب نني اطلعت عل  ســياســة مراقبة غســيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب والتعامالت 

قر وألامغ بمــا فياــا وأتعهــد البطــاليــة الخيريــة للخــدمــات اإلجتمــاعيــةبجمعيــة 
ُ
بتطبيق   وبنــاءا عليــه أوافق وأ

ــو  ــة أثناء عملي أو عالقتي بالجمعية ب ض النظر عن موق ي فياا ســــــواء فنت عضــــ ــياســــ مجلس  هذه الســــ

 في الجمعية  وأن ألامغ بكل ما 
ا
 أو متطوعا

ا
 .يساعد عل  تنفيذهاإدارة أو موظفا

 

  اإلسم

  التوقيع

  املنصب

  التاري  

  املوافق

 


