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 أوال: التعريف

تمنع   التي  بالضوابط واإلجراءات  اإلرهاب( وهي خاصة  تمويل  تسمى )سياسة مكافحة  الوثيقة  هذه 

الجهات   مع  للتعاون  وتسعى  الجمعية،  عمل  نطاق  في  األموال  غسيل  ملكافحتها، ممارسة  املختصة 

 والتبليغ عن املتورطين فيها.

م/ رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودي  األموال  غسيل  مكافحة  لنظام  وفقا  بتاريخ 31وذلك 

 هـ، والئحته التنفيذية وجميع التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه السياسة. 11/05/1433

 ثانيا: مجال التطبيق 

ا  جميع  على  السياسة  هذه  الخيرية  تطبق  السكري  مرض ى  أصدقاء  جمعية  في  واملتطوعين  لعاملين 

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

 املالية في الجمعية. 

 ثالثا: مؤشرات قد تدل على ارتباط الجمعية بعمليات غسيل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب

أو جرائم  إبد -1 األموال  مكافحة غسيل  ملتطلبات  االلتزام  بشأن  عادي  غير  اهتماما  العميل  اء 

 ، وبخاصة املتعلقة بهويته ونوع عمله. تمويل اإلرهاب

 توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى. أورفض العميل تقديم بيانات عنه  -2

االقتصادي أو   أورغبة العميل في املشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني  -3

 عدم انسجامها مع استراتيجية االستثمار املعلنة. 

أو مصدر   -4 بهويته  تتعلق  أو مضللة  غير صحيحة  بمعلومات  الجمعية  تزويد  العميل  محاولة 

 أمواله. 

 أي مخالفاتل أو جرائم تمويل إرهاب أو  علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسـيل أموا  -5

 جنائية أو تنظيمية.   

  أخرى. أي مصاريفباملخاطر والعموالت أو  م االهتمامإبداء العميل عد -6
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ـل مجهول   وتردده وامتنـاعـه بـدون كيـل للعمـل نيـابـة عن مو وكاشـتبـاه الجمعيـة في أن العميـل   -7

 الشخص أو الجهة.    ذلكأسباب منطقية   في إعطاء معلومات عن 

 .   مبشكل عابأنشطته  معرفته  مصعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عد -8

االسـتثماري  قيام العميل باسـتثمار طويل األجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضـع   -9

 العائد من الحساب.    وتحويل 

   العادية.وجود اختالف كبير بين أنشطة العميل واملمارسات  -10

لـه لطرف   -11 املسـتحقـة  األموال  الجمعيـة تحويـل  العميـل من  تزويـد   أخر ومحـاولـةطلـب  عـدم 

  إليها.معلومات عن الجهة املحول  الجمعية بأية

العميـل   -12 أو    تغيرمحـاولـة  تبلي  إلغائهاصـفقـة  أو  غ بعـد  املعلومـات  تـدقيق  بمتطلبـات  حفظ  ـه 

 من الجمعية.    السجالت

 ء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من املستندات.طلب العميل إنها -13

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

عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع املعلومات املتوفرة عن املشتبه به ونشاطه   -15

 ودخله ونمط حياته وسلوكه. 

 وفة أو معروفة بنشاط محظور. غير معر انتهاء العميل ملنظمة  -16

مع  -17 يتناسب  ال  وبما  فيه  مبالغ  بشكل  وعائلته  العميل  على  والرفاهية  البذخ  ظهور عالمات 

 وضعه االقتصادي )خاصة إذا كان ذلك بشكل مفاجئ(.
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 ذات العالقة ترابعا: املصطلحا

 النظام: -1

السامي   باألمر  الصادر  األموال  غسيل  مكافحة  بتاريخ  نظام  القرى  أم  صحيفة  في  واملنشور 

 ، الصفحة الخامسة.4695هـ العدد 13/02/1439

 األموال: -2

امتالكها أو طريقة  نوعها  أو  قيمتها  كانت  أيا  املمتلكات  أو  االقتصادية  املوارد  أو  سواء   -األصول 

أكانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والوثائق والصكوك  

أو أيا كان شكلها، سواء كانت داخل اململكة  خارجها    واملستندات والحواالت وخطابات االعتماد 

ويشمل ذلك النظام سياسة مراقبة غسيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب والتعامالت املشبوهة  

مصلحة فيها، وكذلك جميع   أواإللكترونية أو الرقمية واالئتمانيات املصرفية التي تدل على ملكية 

 من هذه األموال.  أنواع األوراق التجارية واملالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج

 الجريمة األصيلة: -3

كل فعل يرتكب داخل اململكة يعد جريمة معاقبا عليها وفق الشرع أو األنظمة في اململكة، وكل فعل  

 يرتكب خارج اململكة يعد جريمة وفقا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها.

 املتحصالت: -4

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

 جريمة أصيلة، بما في ذلك األموال التي حولت أو بدلت كليا أو جزئيا إلى أموال مماثلة. 

 الجمعية: -5

جمعية أصدقاء مرض ى السكري الخيرية بجدة، وهي منظمة غير هادفة للربح وينطبق عليها ما ورد 

أو تلقيها من أنظمة وقوانين متعلقة بمكافحة غسيل   التبرعات  لها نظاما بجمع  األموال ومصرح 

خطتها  في  واملحددة  الجمعية  وعمل  مجاالت  تدخل ضمن  التي  واألنشطة  البرامج  إقامة  لغرض 

 االستراتيجية والتنفيذية. 

 الجهة الرقابية: -6
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املالية   غير  واملهن  واألعمال  للمؤسسات،  املالية  االلتزامات  من  التحقق  عن  املسؤولة  الجهة 

  أوحددة، واملنظمات غير الهادفة إلى الربح، وفق املتطلبات املنصوص عليها في النظام والالئحة  امل

 أي قرارات أو تعليمات ذات صلة. 

 السلطات املختصة: -7

 السلطات اإلدارية أو السلطات املختصة بتطبيق األنظمة أو الجهات الرقابية. 

 األدوات القابلة للتداول لحاملها: -8

النقدية إما   األدوات  التي  الدفع  وأوامر  والسندات  كالشيكات  لحاملها  وثيقة  في شكل  تكون  التي 

صادرة ملستفيد صوري أو في أي شكل أخر ينتقل معه االنتفاع بمجرد   أولحاملها أو مظهرة له  

 تسليمه األدوات غير املكتملة التي تكون موقعة وحذف منها اسم املستفيد. 

 املتبرع: -9

 ديا أو عينيا للجمعية ليصرف تبرعه على أنشطتها.هو كل شخص يقدم تبرعا نق
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 يعد مرتكبا جريمة غسيل األموال كل من قام بأي من األفعال اآلتية: 

إلى الجمعية تحت مسمى التبرع أو أي مسمى أخر مع علمه بأنها من   -1 تحويل األموال أو نقلها 

، أو ألجل مساعدة املشروع لتلك األموال أو تمويههمتحصالت جريمة ألجل إخفاء املصدر غير 

من  لإلفالت  األموال  تلك  منها  تحصلت  التي  األصلية  الجريمة  ارتكاب  في  متورط  أي شخص 

 عواقب ارتكابها. 

إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها عن طريق التبرع بها،  -2

 ريمة. مع علمه بأنها من متحصالت ج

ارتكاب جريمة غسيل األموال من خالل الظروف   -3 الغرض في  أو  العلم  أو  القصد  يتحقق من 

 واملالبسات املوضوعية والواقعية للقضية. 

 الوقائية ر سادسا: التدابي

على الجمعية تحديد مخاطر احتمال وقوع غسيل األموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها  -1

املتعددة للمخاطر بما فيها العوامل املرتبطة باملتبرعين،   بشكل مستمر، من خالل الجوانب

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

العمل   باملنتجات الجديدة وممارسات  املرتبطة  وعليها أن تراعي عند قيامها بذلك املخاطر 

 والتقنيات قبل استخدمها.

تسج  -2 الجمعية  املتبرع،  على  وبيانات  الواردة،  بالتبرعات  املتعلقة  املعلومات  جميع  يل 

 واالحتفاظ بالسجالت واملستندات والوثائق والبيانات. 

على الجمعية تطبيق تدابير العناية الواجبة املشددة املتناسبة مع املخاطر التي قد تنشأ من   -3

كافحة غسيل األموال عالقات عمل ومعامالت مع شخص أو جهة حددتها اللجنة الدائمة مل

 بانها جهة عالية املخاطر. 

على الجمعية االحتفاظ بجميع السجالت واملستندات والوثائق والبيانات لجميع التعامالت   -4

 املالية وذلك ملدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو إقفال الحساب. 
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تبرعاتهم وذلك ملدة ال تقل عن عشر وبيانات  على الجمعية االحتفاظ بجميع سجالت املتبرعين   -5

 سنوات من تاريخ انتهاء املعاملة. 

والتنمية   -6 البشرية  املوارد  وزارة  أو  العامة  النيابة  كانت  سواء  الدولة  في  الرسمية  للجهات 

االجتماعية أو أي جهة لها عالقة بالجمعية إلزام الجمعية بتمديد االحتفاظ بالسجالت أو 

 نات إلى الحد الضروري ألغراض التحقيق الجنائي أو االدعاء.املستندات والوثائق والبيا

للسماح   -7 كافية  الجمعية  بها  تحتفظ  التي  والوثائق  واملستندات  السجالت  تكون  أن  يجب 

بتحليل البيانات وتتبع التعامالت املالية، ويجب االحتفاظ بها لتكون متاحة وتوفر للسلطات  

 املختصة عند الطلب بصورة عاجلة. 

يسمح   -8 الجهات  ال  من  تصريح  على  الحصول  بعد  إال  التبرعات  بإقامة حملة جمع  للجمعية 

 صاحبة االختصاص.

الالزمة لذلك وفقا   -9 املوافقات  للتبرع لصالح مشروع إال بعد أخذ  التسويق  ال يحق للجمعية 

 لألنظمة املرعية في الدولة.

املتبرع به وذلك لحماية الجمعية  يحق للجمعية التأكد من السالمة القانونية للمتبرع واملبلغ   -10

 من أية مخاطر محتملة. 

يحق للجمعية استقطاع نسبة مئوية من التبرعات محددة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة   -11

 تخصص للمصاريف العمومية اإلدارية. 

 يحق للجمعية رفض املنحة أو التبرع في حال وجود أي عوامل من شأنها اإلضرار بالجمعية.  -12

 ال من األحوال فتح حسابات لهذا الغرض باسم أي شخص مهما كان مركزه.ال يسمح بأي ح -13

ال يسمح للجمعية استعمال أموال في غير الغرض الذي جمعت من أجله إال بموافقة خطية   -14

 من املتبرع إن كان غرض املتبرع محددا وإن لم يتيسر فإن ذلك من صالحيات الجهة املشرفة. 

التبرع -15 بجمع  لها  مصرح  جهة  كل  االنتهاء  على  فور  محددة  ملدة  جمع ات  حملة  إقامة  من 

فيه   تبين  لهم،  املرخص  القانونيين  املحاسبيين  أحد  من  معتمد  تقرير  إعداد  التبرعات، 

حصيلة الجمع ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيدا باملستندات الدالة على صحته، ورفعه  
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غير التصريح  كان  وإذا  الجمع،  مدة  املشرفة خالل  الجهة  بإدراج    إلى  فيكتفي  املدة  محدد 

 التقرير ضمن امليزانية السنوية. 

 طرق استقبال التبرعات:

 (.SMSعبر وسائل االتصاالت )الرسائل النصية  -أ 

 شيك مصرفي باسم )جمعية أصدقاء مرض ى السكري بجدة(. - ب

 االستقطاع من خالل البنوك املحلية لحسابات الجمعية.  - ت

 أو غيرها. األنترنتالتحويل لحساب الجمعية عن طريق الهاتف املصرفي أو  - ث

 يمنع استقبال مبالغ نقدية مباشرة. -ج

 

 وتطبيقها تسابعا: السياسا 

بمراقبة   -1 الخاصة  السياسة  وتحديث  إعداد  العالقة  ذات  اإلدارات  في  ممثلة  الجمعية  على 

العاملين واملتطوعين بها، وأن توافق عليها اإلدارة العليا، وان  غسيل األموال ونشرها وتثقيف  

 عززها بشكل مستمر. تتراجعها و 

لديها   -2 توافرت  إذا  أو  الجمعية  األموال  إذا اشتبهت  أن  في  بعضها    أوأسباب معقولة لالشتباه 

تمثل متحصالت جريمة أو في ارتباطها أو عالقتها بعمليات غسل األموال أو أن التبرع للجمعية  

للتحريات   العامة  تلتزم بإبالغ اإلدارة  بانها متحصلة من غسيل أموال، أن  التمويه  بها غرضه 

واملعلومات   البيانات  جميع  يتضمن  مفصل  بتقرير  وتزودها  مباشر،  وبشكل  فورا  املالية 

 ملتوافرة لديها عن تلك العملية واألطراف ذات الصلة. ا 

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

يحظر على الجمعية وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو   -4

أي   أو  العميل  تنبيه  فيها،  العاملين  أو  أو اإلشرافية  النظام  بموجب  تقريرا  بأن  أخر  شخص 

املالية   للتحريات  العامة  إلى اإلدارة  أن   أومعلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم 
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االتصال بين املديرين    أوتحقيقا جنائيا جار أو قد أجري، وال يشمل ذلك عمليات اإلفصاح  

 ة. عمليات االتصال مع املحامين أو السلطات املختص أووالعاملين 

أو   -5 التنفيذية  إداراتها  أو  إداراتها  مجالس  أعضاء  أو  مديريها  من  وأي  الجمعية  على  يترتب  ال 

العامة للتحريات   بلغ عنه عند إبالغ اإلدارة 
ُ
امل اإلشرافية أو العاملين فيها، أي مسئولية تجاه 

 املالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية. 

رية املعلومات التي يطلع عليها ضمن  سا االلتزام بعلى كل موظف يعمل في الجمعية أو متطوع به -6

 . نطاق أداء واجباته حت بعد انتهاء مسئولياته 

 ثامنا: العمليات واإلجراءات 

 على الجمعية ممثلة في اإلدارات ذات العالقة القيام باآلتي:

من معلومات    لديهامراقبة املعامالت والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما   -1

 التجارية واملخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة.  وأنشطته عن املتبرع 

جم -2 اعتيادي    يعتدقيق  غير  نمط  أي  وكذلك  عادي  غير  بشكل  وكبيرة  معقدة  تكون  التي  املعامالت 

 عامالت التي ال يكون غرض املتبرع فيها واضحا. للم

فيها   -3 تكون  التي  الحاالت  في  العمل  عالقة  مراقبة  وطبيعة  ودرجة  الواجبة  العناية  إجراءات  تشديد 

مخاطر احتمال وقوع غسيل األموال مرتفعة، وذلك لتحديد ما إذا كانت املعاملة تبدو غير عادية أو  

 مشبوهة. 

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

 تاسعا: الرقابة

 تخضع الجمعية لإلجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية في الدولة ألدائها ملهماتها ومنها:

إجراء   -1 ذلك  في  بما  املناسبة  اإلشرافية  اإلجراءات  وتطبيق  الجمعية  من  والبيانات  املعلومات  جمع 

 واملكتبي.عمليات الفحص امليداني 

إلزام الجمعية بتوفير أية معلومات تراها الجهة الرقابية مالئمة للقيام بوظائفها والحصول على نسخ   -2

 للمستندات وامللفات أيا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة. 

صالحية   -3 الرقابية  الجهة  تملك  التي  الجهات  في  األموال  غسيل  وقوع  احتمال  مخاطر  تقييم  إجراء 

 ا.مراقبته 
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 قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للجمعية تنفيذا ألحكام النظام. أو صدار تعليمات إ -4

 التحقق من أن الجمعية تعتمد التدابير املقررة وفقا ألحكام النظام.  -5

اإلشراف    أوإلى املشاركة في إدارة الجمعية    يسعىوضع إجراءات النزاهة املالئمة لتطبيقها على كل من   -6

 التطوع فيها. أوعليها أو العمل 

 االحتفاظ بإحصائيات عن التدابير املتخذة والعقوبات املفروضة. -7

 عاشرا: التبليغ 

تلتزم الجمعية بالتبليغ عن كل معاملة يشتبه بأن لها عالقة بغسيل األموال إلى الجهات املختصة بالدولة  

 ن املعلومات واملستندات واألدلة كافية. على أن تكو 

 وال يجوز التكتم باي حالة اشتباه أو التأخر في التبليغ عنها إذا اقترنت الجريمة بأي من اآلتي:

 ارتكابها من خالل جماعة إجرامية منظمة.  -1

 استخدام العنف أو األسلحة. -2

 السلطة أو النفوذ.  لاتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، او ارتكابها باستغال -3

 االتجار بالبشر.  -4

 استغالل قاصر ومن في حكمه. -5

 صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.  -6

 الحادي عشر: العقوبات 

املدانين، بل ترفع األمر إلى الجهات املختصة،   أوالجمعية ليست جهة مخولة بإيقاع العقوبات على املتهمين  

غيرها مما نص    أو الجزاءات اآلتية    أو رض واحدا أو أكثر من اإلجراءات  وللجهات املختصة أن تتخذ أو تف

 عليه النظام: 

 إصدار إنذار كتابي باملخالفة املرتكبة. -1

 إصدار أمر يتضمن االلتزام بتعليمات محددة.  -2

 إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير املتخذة ملعالجة املخالفة.  -3
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املديرين  ت -4 اإلشرافية،    أو قييد صالحيات  أو  التنفيذية  اإلدارة  أو أعضاء  اإلدارة  ومن  أعضاء مجلس 

 ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.

 أو اإلشرافية، أو طلب تغييرهم. إيقاف املديرين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية  -5

 حظر مزاولتها.  أوتقييد أي منها،  أواملنتج  أوإيقاف النشاط أو العمل أو املهنة  -6

 سحبه أو إلغاؤه.  أوتعليق الترخيص أو تقييده  -7

 على الجهة الرقابية إبالغ اإلدارة العامة للتحريات املالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.  -8
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إقرار  ملحق تعهد و

 

 ......... أنا /........................................................................... وبصفتي/..................................... وأتعهدأقر 

املشبوهة  والتعامالت  اإلرهاب  تمويل  ومكافحة  األموال  غسيل  مراقبة  سياسة  على  اطلعت  بأنني 

 وأتعهد رية بجدة، وبناء عليه أوافق وأقر وألتزم بما فيها  الخاصة بجعية أصدقاء مرض ى السكري الخي

بتطبيق هذه السياسة أثناء عملي أو عالقتي بالجمعية بغض النظر عن موقعي فيها سواء كنت عضو 

 مجلس إدارة أو موظفا أو متطوعا في الجمعية، وأن ألتزم بكل ما يساعد على تنفيذها. 
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