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سياسات و اجراءات
مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب
(مجعية سند اخلريية لدعم األطفال املرضى بالسرطان)
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مقدمة:
سياسات وإجراءات مكافحة متويل اإلرهاب وغسل األموال وفهم املخاطر لتمويل اإلرهاب هي أحد الركائز
األساسية اليت اختذتها اجلمعية يف جمال الرقابة األمنية وللتعاون مع اجلهات املختصة ملكافحتها والتبليغ عن
املتورطني فيها وفقًا لنظام مكافحة اإلرهاب ومتويله الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم م 21/وتاريخ
1439/02/12هـ يف جمال الرقابة املالية وفقاً لنظام مكافحة غسل األموال الصادر مبوجب املرسوم املكي رقم
م 20/وتاريخ 1439/02/05هـ ولوائح التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه السياسية.

التعريف
هذه الوثيقة تسمى سياسات وإجراءات مكافحة متويل اإلرهاب وغسيل األموال وهي خاصة بالضوابط
واإلجراءات اليت متنع ممارسة غسيل األموال يف نطاق عمل اجلمعية ،وتسعى للتعاون مع اجلهات املختصة
ملكافحتها والتبليغ عن املتورطني فيها .
جمال التطبيق
تطبق هذه السياسة على مجيع العاملني و األعضاء واملتطوعني يف اجلمعية وخاصة املخولني باستقبال
التربعات وتقييدها من العاملني يف تنمية املوارد املالية واإلدارة املالية يف اجلمعية.
كما تطبق هذه السياسة على مجيع املتعاملني واملستفيدين من خدمات اجلمعية متى ما اتضح وجود احلاجة
إىل ذلك.
املصطلحات ذات العالقة:
النظام:
نظام مكافحة غسل األموال أو نظام مكافحة اإلرهاب ومتويله.
األموال:
هي األصول أو املوارد االقتصادية أو املمتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتالكها؛ سواء أكانت
مادية أم غري عادية ،أو منقولة أم غري منقولة ،أو ملموسة أم غري ملموسة ،والوثائق والصكوك واملستندات
واحلواالت وخطابات االعتماد أياً كان شكلها ،سواء أكانت داخل اململكة أم خارجها ،ويشمل ذلك النظم
اإللكرتونية أو الرقمية واالئتمانيات املصرفية اليت تدل على ملكيةٍ أو مصلحة فيها ،وكذلك مجيع أنواع
األوراق التجارية واملالية أو أية أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه األموال.
اجلرمية األصلية:
كل فعل يرتكب داخل اململكة يعد جرمية يعاقب عليها الشرع واألنظمة يف اململكة ،وكل فعل
يرتكب خارج اململكة يعد جرمية وفق ًا لقوانني الدولة اليت ارتكب فيها.
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املتحصالت:
األموال الناشئة أو املتحصلة – داخل اململكة أو خارجها بشكل مباشر أو غري مباشر من ارتكاب جرمية
أصلية ،مبا يف ذلك األموال اليت حولت أو بدلت كلياً أو جزيئياً إىل أموال مماثلة.
اجلمعية:
مجعية سند اخلريية لدعم االطفال املرضى بالسرطان ،وهي مجعية خريية غري هادفة للربح مسجلة بوزارة
املوارد البشرية و التنمية االجتماعية برقم ( )255وينطبق عليها ما ورد من أنظمة وقوانني متعلقة مبكافحة
غسل األموال.
غسل األموال:
ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو متويه أصل حقيقة أي أموال مكتسبة خمالفة للشرع أو
النظام ،وجعلها تبدو مشروعة املصدر.
اجلهة الرقابية:
اجلهة املسؤولة عن التحقق من االلتزامات املالية للمؤسسات واألعمال واملهن غري املالية احملددة واملنظمات غري
اهلادفة إىل الربح ،وفق املتطلبات املنصوص عليها يف النظام والالئحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
وحدة التحريات املالية:
وحدة التحريات املالية املنصوص عليها يف نظام مكافحة غسل األموال ،الصادر باملرسوم امللكي رقم م31/
وتاريخ 1633/5/11هـ والئحته التنفيذية.
األدوات القابلة للتداول حلاملها:
األدوات النقدية اليت تكون يف شكل وثيقة حلامها كالشيكات والسندات ،وأوامر الدفع؛ اليت إما حلاملها أو
مظهَرة له أو صادرة ملستفيد صوري أو أي شكل آخر ينتقل معه االنتفاع مبجرد تسليمه ،واألدوات غري
املكتملة اليت تكون موقعة وحُذف منها اسم املستفيد.
اإلرهاب:
أي شخص ذي صفة طبيعية -سواءً أكان يف اململكة أو خارجها -يرتكب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها
يف نظام مكافحة اإلرهاب ومتويله أو يشرع أو يشرتك أو خيطط أو يساهم يف ارتكابها ،بأي وسيلة مباشرة
أو غري مباشرة.
متويل اإلرهاب:
متويل العمليات اإلرهابية واإلرهابيني واملنظمات اإلرهابية.
البالغ:
إبالغ الشخص املرخَّص له وحدةَ التحريات املالية عن أي عملية مشتبه فيها ،مبا يشمل إرسال تقرير عنها.
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مؤشرات عملية غسيل األموال:
يعد كل من قام بأي من األفعال اآلتية مرتكِبا جلرمية غسل األموال:
 -1حتويل أموال أو نقلها إىل اجلمعية حتت مسمى التربع أو أي مسمى آخر ،ألجل مساعدة أي شخص
متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت حتصلت منها تلك األموال لإلفالت من عقوبة ارتكابها ،مع
علمه بأنها من متحصالت جرمية ألجل إخفاء املصدر غري املشروع لتلك األموال أو متويهه.
 -2إخفاء أو متويه طبيعة أمواله أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها عن طريق التربع بها ،مع
علمه بأنها من متحصالت جرمية.
 -3التحقق من القصد أو العلم أو الغرض يف ارتكاب جرمية غسل األموال من خالل الظروف واملالبسات
املوضوعية والواقعية للقضية.
 -4استخدام اجلمعية لتحويل أي أموال حلسابات حملية أو خارجية حتت مسمى التربع أو الدعم ألشخاص
بعينهم أو هيئات بعينها دون التحقق من وضع هؤالء االشخاص أو تلك اهليئات من حيث البيانات
واملعلومات واهلوية والغرض من التحويل واالستخدامات املتوقعة.
مؤشرات االشتباه بعملية غسيل األموال:
 -1إبداء املتربع اهتماما غري عادي بشأن االلتزام ملتطلبات مكافحة غسل األموال أو جرائم متويل اإلرهاب،
وخباصة املتعلقة بهويته ونوع عمله
 -2رفض املتربع تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى
 -3رغبة املتربع يف املشاركة يف صفقات غري واضحة من حيث غرضها القانوني أو االقتصادي أو عدم
انسجامها مع اسرتاتيجية االستثمار املعلنة
 -4حماولة املتربع تزويد اجلمعية مبعلومات غري صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و أو مصدر أمواله.
 -5علم اجلمعية بتورط املتربع يف أنشطة غسل أموال أو جرائم متويل إرهاب ،أو أي خمالفات جنائية أو
تنظيمية
 -6إبداء املتربع عدم االهتمام باملخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى
 -7اشتباه اجلمعية يف أن املتربع وكيل للعمل نيابة عن موكل جمهول ،وتردده وامتناعه بدون أسباب
منطقية ،يف إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو اجلهة
 -8صعوبة تقديم املتربع وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام
 -9طلب املتربع من اجلمعية حتويل األموال املستحقة له لطرف آخر وحماولة عدم تزويد اجلمعية بأي
معلومات عن اجلهة واحملول إليها
 -10حماولة املتربع تغيري صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه مبتطلبات تدقيق املعلومات أو حفظ السجالت من
اجلمعية
 -11طلب املتربع إنهاء إجراءات صفقة)او تربع ) يستخدم فيها أقل قدر ممكن من املستندات
 -12علم اجلمعية أن األموال أو املمتلكات إيراد من مصادر غري مشروعة
 -13عدم تناسب قيمة أو تكرار التربعات والعمليات مع املعلومات املتوفرة عن املشتبه به ونشاطه ودخله
ومنط حياته وسلوكه
 -14انتماء املتربع ملنظمة غري معروفة أو معروفة بنشاط حمظور
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 -15ظهور عالمات البذخ والرفاهية على املتربع وعائلته بشكل مبالغ فيه ومبا ال يتناسب مع وضعه
االقتصادي خاصة إذا كان بشكل مفاجئ )
 -16عدم االلتزام ملتطلبات مكافحة غسل األموال أو جرائم متويل اإلرهاب ،وخاصةً املتعلقة بهويته ونوع
عمله.
 -17قيام املتربع بالرتويج لتربعه أو بعالقته باجلمعية بشكل يفهم منه رغبته يف احلصول على شكل
من أشكال الوجاهة االجتماعية أو الظهور مبظهر الشخص الثري ،مبا حيقق االطمئنان واألمان لدى اجلهات
الرمسية واملالية اليت يتعامل معها الحقا.
التعامل مع التربعات اليت تتم باخلطأ:
يف حالة وجود تربعات تتم باخلطأ من اجلهات أو األفرد على حسابات اجلمعية ،يتم التعامل معها على النحو
التالي:
 .1يتم التحقق من أن املبلغ فعال مت إيداعها حبسابات اجلمعية من قسم املالية عن طريق حماسب اجلمعية
املختص.
 .2يتم اعتماد منوذج حيتوي على التالي :
 صورة من اإليداع من قبل الشخص احملول .
 االسم والتوقيع .
 بيانات اهلوية وليس صورة من اهلوية .
 نسخة األيبان يكون مطابق للحساب الذي مت التحويل منه .
 يتم التوقيع على النموذج من قبل احملول حضوريا للجمعية ومطابقة صورة اهلوية .
 يتم التوقيع على النموذج من قبل رئيس قسم العالقات ومن ثم يعتمد من املدير العام ويسلم
رئيس قسم املالية وذلك إلمتام عملية التحويل العكسي.
 .3تسجيل مجيع عمليات التربع باخلطأ يف سجل خاص لذلك.
 .4يف حالة تكرار التربع باخلطأ من نفس املتربع يتم رفع امللف ملديرة اجلمعية مع تقييم مالي وحماسيب
لطبيعة هذا التربع ومدى وجود شبهات تتعلق له ،وذلك الاختاذ اإلجراء الذي تراه مناسبا بهذا الشأن.
 .5يتم تسحيل عمليات التربع اليت توجد بها شبهة يف ملفات خاصة تصنف كملفات سرية.
التدابري الوقائية من قبل اجلمعية :
 -1حتديد وفهم وتقييم خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب اليت تتعرض هلا اجلمعية
 -2تسجيل مجيع املعلومات املتعلقة بالتربعات الواردة وبيانات املتربع واالحتفاظ بالسجالت واملستندات
والوثائق والبيانات
 -3تطبيق تدابري العناية الواجبة املشددة املتناسبة مع املخاطر اليت قد تنشأ من عالقات عمل ومعامالت
مع شخص أو جهة حددتها اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال بأنها جهة عالية املخاطرة بها
 -4االحتفاظ جبميع السجالت واملستندات والوثائق والبيانات جلميع التعامالت املالية ،وذلك ملدة ال تقل
عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل احلساب
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 -5االحتفاظ جبميع سجالت املتربعني وبيانات تربعاتهم ،وذلك ملدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ
انتهاء املعاملة
 -6جيب أن تكون السجالت واملستندات والوثائق اليت حتتفظ بها اجلمعية كافية للسماح بتحليل
البيانات وتتبع التعامالت املالية ،وجيب االحتفاظ بها لتكون متاحة وتوفر للسلطات املختصة عند
الطلب بصورة عاجلة
 -7ال حيق للجمعية التسويق للتربع لصاحل مشروع إال بعد أخذ املوافقات الالزمة لذلك وفقا لألنظمة
املرعية يف الدولة
 -8حيق للجمعية التأكد من السالمة القانونية للمتربع واملبلغ املتربع به وذلك حلماية اجلمعية من أي
خماطر حمتملة
 -9حيق للجمعية استقطاع نسبة مئوية من التربعات حمددة ومعتمدة من قبل جملس اإلدارة ختصص
للمصاريف العمومية واإلدارية
 -10حيق للجمعية رفض املنحة أو التربع يف حال وجود أي عوامل من شأنها اإلضرار باجلمعية
 -11ال يسمح بأي حال من األحوال فتح حسابات هلذا الغرض (التربعات) باسم أي شخص مهما كان مركزه
باجلمعية
 -12يف حال أقامة اجلمعية محلة مجع التربعات جيب إعداد تقرير معتمد احملاسب القانوني املرخص من
وزارة املوارد البشرية و التنمية االجتماعية  ،تبني فيه حصيلة اجلمع ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيدأ
باملستندات الدالة على صحته ،ورفعه إىل اجلهة املشرفة خالل مدة اجلمع إذا كان التصريح حمدد املدة،
وإذا كان التصريح غري حمدد املدة فيكتفي بإدراج التقرير ضمن امليزانية السنوية
 -13اختاذ قرارات مربرة يف شأن احلد من خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب اخلاصة باملنتجات واخلدمات.
 -14تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملني مبا يتالءم مع نوعية األعمال يف اجلمعية
يف جمال املكافحة
 -15رفع كفاءة القنوات املستخدمة للمكافحة وحتسني جودة التعرف على العمالء وإجراءات العناية
الواجبة
 -16توفري األدوات الالزمة اليت تساعد على رفع جودة وفاعلية األعمال يف اجلمعية
 -17إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملني يف اجلمعية ملكافحة غسل األموال وجرائم
متويل اإلرهاب
 -18االعتماد على القنوات املالية غري النقدية واالستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد يف
املصروفات
 -19التعرف على املستفيد احلقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية يف التبادالت املالية
 -20السعي يف إجياد عمليات ربط الكرتوني مع اجلهات ذات العالقة للمساهمة يف التأكد من هوية
األشخاص واملبالغ املشتبه بها.
 -21عدم قبول أي مبالغ مالية نقدا خارج مقر اجلمعية و ما عدا ذلك يتم حتويلها حلسابات اجلمعية او
تصرف كشيكات بأسم اجلمعية .
 -22تطبيق مبدأ أعرف متربعك من خالل إعداد منوذح خاص لبيانات ومعلومات املتربعني يتم حتليله عند
احلاجة من قبل اجلهات الرمسية أو املختصني يف مكافحة اإلرهاب وغسيل األموال.
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السياسات وتطبيقها:
 -1على اجلمعية ممثلة يف اإلدارات ذات العالقة إعداد السياسة اخلاصة مبراقبة غسيل األموال وحتديثها،
ونشرها ،وتثقيف العاملني بها ،وأن توافق عليها اإلدارة العليا ،وأن تراجعها وتطورها بشكل مستمر.
 -2إذا اشتبهت اجلمعية أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة لالشتباه يف أن األموال أو بعضها متثل
متحصالت جرمية أو ذات ارتباط أو عالقة بعمليات غسل األموال أو هبة هذه األموال للجمعية غرضه
التمويه بأنها متحصلة من غسيل أموال؛ فعلى اجلمعية أن تلتزم بإبالغ اإلدارة العامة التحريات املالية
فوراً وبشكل مباشر ،وتزودها بتقرير مفصل يتضمن مجيع البيانات واملعلومات املتوافرة لديها عن
تلك العملية واألطراف ذات الصلة.
 -3حيظر على اجلمعية وأي من مديريها أو أعضاء جملس أمنائها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو اإلشرافية
أو العاملني فيها ،تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرًا مبوجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد
قدمت أو سوف تقدم إىل اإلدارة العامة للتحريات املالية أو أن حتقيقًا جنائيًا جار أوقد أجري ،وال يشمل
ذلك عمليات اإلفصاح أو االتصال بني املديرين والعاملني أو عمليات االتصال مع احملامني أو السلطات
املختصة.
 -4ال يرتتب على اجلمعية وأي من أعضاء جملس االدارة أو اللجنة التنفيذية أو اإلدارة التنفيذية أو
العاملني فيها أي مسؤوليةً جتاه التبليغ عنه عند إبالغ اإلدارة العامة للتحريات املالية أو تقديم معلومات
هلا حبسن نية.
 -5على كل موظف يعمل يف اجلمعية االلتزام بسرية املعلومات اليت يطلع عليها ضمن نطاق أداء
واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
العمليات واإلجراءات:
على اجلمعية ممثلة يف اإلدارات ذات العالقة القيام باآلتي:
 -1مراقبة املعامالت والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات
عن الواهب وأنشطته التجارية واملخاطر اليت ميثلها ،وعن مصادر أمواله عند احلاجة.
 -2تدقيق وفحص مجيع املعامالت بشكلٍ عام وباألخص تلك اليت تكون معقدة وكبرية بشكل غري
عادي وكذلك أي منط غري اعتيادي للمعامالت اليت ال يكون غرض اهلبة فيها واضحا.
 -3تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة عالقة العمل يف احلاالت اليت تكون فيها خماطر
احتمال وقوع غسل األموال مرتفعة ،وذلك لتحديد ما إذا كانت املعاملة تبدو غري عادية أو مشبوهة.
 -4االحتفاظ بسجالت الفحص مدة عشر سنوات ،وإتاحتها للسلطات املختصة عند الطلب
الرقابة
ختضع اجلمعية لإلجراءات اليت تتخذها اجلهات الرقابية يف الدولة ألدائها ملهماتها ومنها:
 -1مجع املعلومات والبيانات من اجلمعية وتطبيق اإلجراءات اإلشرافية املناسبة ،مبا يف ذلك إجراء عمليات
الفحص امليداني واملكتيب.
أ.الراشد
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إلزام اجلمعية بتوفري أي معلومة تراها اجلهة الرقابية مالئمة للقيام بوظيفة ما واحلصول على نسخ
للمستندات وامللفات أيا كانت طريقة ختزينها وأينما كانت خمزنة.
إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للجمعية تنفيذاً ألحكام النظام.
التحقق من أن اجلمعية تعتمد التدابري املقررة وفقا ألحكام النظام.
وضع إجراءات النزاهة واملالءمة وتطبيقها على كل من يسعى إىل املشاركة يف إدارة اجلمعية أو
اإلشراف عليها أو العمل أو التطوع فيها.
االحتفاظ بإحصاءات عن التدابري املتخذة والعقوبات املفروضة.
الفحص الدوري لعينات عشوائية من التربعات حتت معايري مكافحة اإلرهاب وغسيل األموال.

التبليغ:
 -1تلتزم اجلمعية بالتبليغ عل كل معاملة يشتبه أن هلا عالقة بغسيل األموال او متويل ارهاب إىل
اجلهات املختصة بالدولة؛ على أن تكون املعلومات واملستندات واألدلة كافية بها.
 -2ال جيوز التكتم بأي حالة اشتباه أو التأخر يف التبليغ عنها ،بل جيب اإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها
وفقاً لاللتزامات املنصوص عليها يف مكافحة اإلرهاب وغسل األموال والئحته التنفيذية.
 -3يتوجب على املوظف املفوض تبليغ اجلهات املختصة فور ًا عن أي عملية مشبوهة.
 -4جيب على املوظف املفوض التبليغ عن العمليات املشتبه فيها بغض النظر عن تعلقها بأمور أخرى.
 -5حتري السرية التامة وعدم أفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غريه.
العقوبات:
اجلمعية ليست جهة خمولة بإيقاع العقوبات على املتهمني أو املدانني ،بل ترفع بهم إىل اجلهات املختصة وللجهات
املختصة أن تتخذ اإلجراءات أو اجلزاءات اليت تنص عليها األنظمة.
خيضع أي موظف خيل باالشرتاطات وتعليمات مكافحة اإلرهاب وغسل األموال إىل العقوبات املنصوص عليها
من قبل الدولة دون أدنى مسؤولية على اجلمعية .

أ.الراشد
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تعهد وإقرا ر

أقر وأتعهد أنا

وبصفيت

بأنين اطلعت على سيا سات وإجراءات مكافحة متويل اإلرهاب وغسيل األموال وفهم املخاطر اخلاصة جبمعية
سند اخلريية لدعم األطفال املرضى بالسرطان  ،وبناء عليه أوافق وأقر وألتزم مبا فيها وأتعهد بتطبيق هذه
السياسة أثناء عملي أو عالقيت باجلمعية بغض النظر عن موقعي فيها سواء كنت عضو جملس إدارة أو
موظفة أو متطوعة يف اجلمعية ،وأن ألتزم بكل ما يساعد على تنفيذها

التوقيع
التاريخ
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منوذج البالغات
لإلبالغ عن عملية مالية مشبوهة جيب تعبئة هذا النموذج وإرساله إىل وحدة التحريات املالية على العنوان
التالي
الرياض – طريق امللك فهد جنوب مبنى وزارة الداخلية
فاكس 014127615 – 014127616 :
الهاتف )014125555( :
ص ب  )69914( :الرياض)11557( :
اإلبالغ هاتفياً االتصال على مدار الساعة على الرقم اجملاني 8001222224
التاريخ/ / :

املوافق:

هـ

/ /

م

سعـادة مدير وحدة التحريات املالية بوزارة الداخلية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة  /وحدة مكافحة غسل األموال

فاكس

السـالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته...
جتدون أدناه بالغنا عن عملية مشتبه بها  ،أمل اإلطالع واختاذ ما ترونه.

اسم اجلمعية

معلومات عن جهة االبالغ
الفرع
املدينة

اهلاتف

اهلاتف

العنوان

اسم املبلغ
مضمون البالغ
اسم الشخص  /املنشأة املشتبه بهم
رقم اهلوية  /السجل التجاري
اجلنسية
نوع العملية املشتبه بها
مقدار قيمة العملية املشتبه بها

رقما
ملخص البالغ

اعتماد رئيس جملس االدارة

كتابة

اعتماد املدير العام
ختم اجلمعية
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