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 م1049مجيع احلقوق حمفوظة جلمعية مبادرات  

  سياسة مراقبة غسيل األموال وجرائم متويل اإلرهاب والتعامالت املشبوهة

 :  التعريف: أواًل

وهي   (والتعامالت املشبوهة وجرائم متويل اإلرهاب سياسة مراقبة غسيل األموال)مى هذه الوثيقة تس

للتعاون  ىوتسع ،اجلمعية نطاق عملواإلجراءات اليت متنع ممارسة غسيل األموال يف  طوابة بالضخاص

 . ن املتورطني فيهاعوالتبليغ  ،مع اجلهات املختصة ملكافحتها

 :  جمال التطبيق: يًانثا 

بناء وتطوير املبادرات الشبابية اجملتمعية مجعية ني يف عمجيع العاملني واملتطو علىتطبق هذه السياسة 

ات وتقييدها من العاملني يف تنمية املوارد املالية واإلدارة عوخاصة املخولني باستقبال الترب ،مبادرات -

 . املالية يف اجلمعية

  : فهم اجلمعية وسياقها: ثالثًا 

مجعية خريية يقع مقرها يف مدينة  مبادرات -مجعية بناء وتطوير املبادرات الشبابية اجملتمعية  .أ

 . الرياض

بناًء على نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية الصادر بقرار جملس الوزراء مت تأسيس اجلمعية  .ب

وتاريخ ( 5/م)واملصادق عليه باملرسوم امللكي رقم  ،(هـ15/44/4151)وتاريخ ( 435351)رقم 

 .هـ49/01/4151

وتاريخ ( 501)حتت الرقم  هليةسسسات األؤمت تسجيل اجلمعية بالسجل اخلاص باجلمعيات وامل .ج

 ( .هـ15/44/4151)وتاريخ ( 435351)مبوجب القرار الوزاري رقم ( هـ15/44/4151)
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شطة اجلمعية نافة ذات العالقة بأكات اخلارجية والداخلية عقامت اجلمعية بتحديد املوضو .د

حتقيق النتائج املرجوة خلطتها  علىقدرهتا  علىثر ؤت االستراتيجية واليتملياهتا وتوجهاهتا عو

ذلك كية والتكنولوجية والتنافسية ونونات القائن البيمة ئشاملة املسائل الناش ،االستراتيجية

العوامل الداخلية على  وةعالادية احمللية واإلقليمية ية واالقتصعات الثقافية واالجتمائالبي

 . للجمعية ذات العالقة بقيمها وثقافتها ومعارفها وأدائها

 ظمة مكافحةنلوائح وأ مظانليها يف عتندرج اجلمعية حتت املنظمات غري الرحبية املنصوص  .ه

، 3، الصفحة 1993هـ العدد 45/01/4159 القرى بتاريخ مة أفل األموال املنشورة يف صحييغس

 .مهذا النظا ليها ما ورد يفعطبق وي

  

 :  املصطلحات ذات العالقة: رابعًا 

 :  مالنظا -4

هـ 45/01/4159 بتاريخالقرى  مة أفل األموال الصادر باألمر السامي واملنشور يف صحييمكافحة غس مظان

 . 3، الصفحة 1993العدد 

 :  األموال -1

ت ناكأ سواًء - هاكامتالها أو طريقة عونت قيمتها أو كان األصول أو املوارد االقتصادية أو املمتلكات أيًا

والوثائق والصكوك واملستندات  - غري ملموسة وغري منقولة ملموسة أ وغري مادية منقولة أ ومادية أ

خارجها ويشمل ذلك النظم  وداخل اململكة أ نتاكان شكلها؛ سواء أك تماد أيًاعواحلواالت وخطابات اال
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يع ذلك مجكو ،ملكية أو مصلحة فيها علىفية اليت تدل راملصيات نية أو الرقمية واالئتماناإللكترو

 . أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه األموال ،التجارية واملالية قواع األورانأ

 :  اجلرمية األصلية -ج 

فعل ل كو ،ظمة يف اململكةنليها وفق الشرع أو األع داخل اململكة يعد جرمية معاقبًا بل فعل يرتكك

 . فيهاب تكني الدولة اليت اُرنلقوا ًاقخارج اململكة يعد جرمية وف  بيرتك

 :  املتحصالت -د

بشكل مباشر أو غري مباشر من ارتكاب جرمية  - داخل اململكة أو خارجها -ة أو املتحصلة ئاألموال الناش

 . أموال مماثلة إىل أو جزئيًا ًايلكمبا يف ذلك األموال اليت حولت أو بدلت  ،أصلية

 :  اجلمعية -هـ 

ليها عوهي منظمة غري هادفة للربح وينطبق  مبادرات -مجعية بناء وتطوير املبادرات الشبابية اجملتمعية 

 ،ات أو تلقيهاعجبمع الترب ظامًانني متعلقة مبكافحة غسيل األموال ومصرح هلا نظمة وقوانما ورد من أ

دخل ضمن جماالت وعمل اجلمعية واحملددة يف خطتها إقامة الربامج واألنشطة اليت ت لغرض

 . االستراتيجية والتنفيذية

 :  اجلهة الرقابية -و 

 ،مال واملهن غري املالية احملددةعواأل ،سساتؤاملالية للم تااللتزامان التحقق من عولة ؤاجلهة املس

والالئحة أو أي قرارات أو  مالنظاليها يف عالربح؛ وفق املتطلبات املنصوص  واملنظمات غري اهلادفة إىل

 . تعليمات ذات صلة
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 :  السلطات املختصة -ز 

 . ظمة أو اجلهات الرقابيةنالسلطات اإلدارية أو السلطات املختصة بتطبيق األ

 :  األدوات القابلة للتداول حلاملها -ج 

وأوامر الدفع اليت إما حلاملها الشيكات والسندات كاألدوات النقدية اليت تكون يف شكل وثيقة حلاملها 

واألدوات  ه،ع مبجرد تسليمفاتناال  هخر ينتقل معآيد صوري أو يف أي شكل تفادرة ملسأو صه أو مظهرة ل

 . يدفذف منها اسم املستغري املكتملة اليت تكون موقعة وُح

 :  املتربع -ط 

 . شطتهانأعلى  عهليصرف ترب ،للجمعية ينيًاعأو   قديًان  ًاعترب مل شخص يقدكهو 

  

 التجرمي: خامسًا 

 : بأي من األفعال اآلتية ممن قا كلجرمية غسل األموال  يعد مرتكبًا

ا من هنبأ علمهمع  ،خرآ ىالتربع أو أي مسم ىمساجلمعية حتت م قلها إىلنحتويل أموال أو  .4

دة عاسأو ألجل م ه،اء املصدر غري املشروع لتلك األموال أو متويهفمتحصالت جرمية؛ ألجل إخ

أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت حتصلت منها تلك األموال لإلفالت من 

 . ارتكاهبا بواقع
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 ،ن طريق التربع هباعا هنتها أو ملكيتها أو مكاكأو مصدرها أو حر ،طبيعة أموال هاء أو متويفإخ .1

 .ا من متحصالت جرميةهنبأ هلمعمع 

أو الغرض يف ارتكاب جرمية غسل األموال من خالل الظروف  ُيتحقق من القصد أو العلم .5

 . ية والواقعية للقضيةعواملالبسات املوضو

 التدابري الوقائية : ًاسادس

وحتديثها  وتوثيقها ل األموال لديها وتقييمهاياجلمعية حتديد خماطر احتمال وقوع غس على .4

 ،نيعباملترب العوامل املرتبطةاملتعددة للمخاطر مبا فيها نب من خالل اجلوا ،بشكل مستمر

ليها عو ،ني هلاعني واملتربعمل للعاملني واملتطوعرات وورش ية وإقامة حماضعوإصدار تعميم تو

املخاطر املرتبطة باملنتجات اجلديدة وممارسات العمل  -ند قيامها بذلك ع -ي عأن ترا

 . والتقنيات قبل استخدامها

اظ فواالحت ،ات املتربعنوبيا ،ات الواردةعاملتعلقة بالترباجلمعية تسجيل مجيع املعلومات على  .1

 .اتنبالسجالت واملستندات والوثائق والبيا

دة املتناسبة مع املخاطر اليت قد تنشأ من داجلمعية تطبيق تدابري العناية الواجبة املش على .5

ا هنبأ مل ومعامالت مع شخص أو جهة حددهتا اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموالعالقات ع

 . الية املخاطرعجهة 

جلميع التعامالت  اتناظ جبميع السجالت واملستندات والوثائق والبيافاجلمعية االحتعلى  .1

 .ل احلسابفاقإتهاء العملية أو نشر سنوات من تاريخ اعن عوذلك ملدة ال تقل  ،املالية
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شر عن عوذلك ملدة ال تقل  اهتمعات تربنني وبياعاظ جبميع سجالت املتربفاجلمعية االحتعلى  .3

 .تهاء املعاملةنسنوات من تاريخ ا

ية أو أي عت النيابة العامة أو وزارة العمل والتنمية االجتماناكلجهات الرمسية يف الدولة سواء ل .9

اظ بالسجالت واملستندات والوثائق فاجلمعية؛ بتمديد االحت مالقة باجلمعية إلزاعجهة هلا 

 . اءعدي ألغراض التحقيق اجلنائي أو اإلاحلد الضرور ات إىلنوالبيا

افية للسماح بتحليل كظ هبا اجلمعية فأن تكون السجالت واملستندات والوثائق اليت حتت جيب .1

اظ هبا لتكون متاحة وتوفر للسلطات املختصة فاالحت بوجي ،ات وتتبع التعامالت املاليةنالبيا

 . جلةعاة بصورب ند الطلع

 .تصريح من الدولة علىات إال بعد احلصول عمحلة مجع التربال يسمح للجمعية بإقامة  .5

  ال حيق للجمعية التسويق للتربع لصاحل مشروع إال بعد أخذ املوافقات الالزمة لذلك وفقًا .9

 .ية يف الدولةعظمة املرنلأل

اية اجلمعية وذلك حلمه ية للمتربع واملبلغ املتربع بنونمن السالمة القا دكحيق للجمعية التأ .40

 .أي خماطر حمتملةمن 

اإلدارة  ات حمددة ومعتمدة من قبل جملسعوية من التربئبة منسحيق للجمعية استقطاع  .44

 . ختصص للمصاريف العمومية واإلدارية

 . ا اإلضرار باجلمعيةهنوامل من شأعحة أو التربع يف حال وجود أي نحيق للجمعية رفض امل .41

 . زهكان مركغرض باسم أي شخص مهما ال يسمح بأي حال من األحوال فتح حسابات هلذا ال .45
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خطية   ةإال مبوافقه ال يسمح للجمعية استعمال األموال يف غري الغرض الذي مجعت من أجل .41

 . اجلهة املشرفة صالحيات ذلك فمنفإن وإن مل يتيسر  ان غرض املتربع حمددًاكمن املتربع إن 

إ قامة محلة مجع  من تهاءناالات ملدة حمددة فور عل جهة مصرح هلا جبمع التربعلى ك .43

حصيلة  هتبني في ،يني املرخص هلمنونحد احملاسبني القاأداد تقرير معتمد من عإعات، الترب

اجلهة  ىلعه إورفه، صحتعلى باملستندات الدالة ه مؤيدًا ومصروفاته ردات إيراداتفاجلمع وم

دراج التقرير ضمن ي بإفان التصريح غري حمدد املدة فيكتكوإذا  ،املشرفة خالل مدة اجلمع

 . ية السنويةنامليزا

 

 :ات عاستقبال التربق طر

 . ( مجعية بناء وتطوير املبادرات الشبابية اجملتمعية )شيك مصريف باسم . أ

 . االستقطاع من خالل البنوك احمللية حلسابات اجلمعية. ب

 . ت أو غريمهانترنن طريق اهلاتف املصريف أو اإلعالتحويل حلساب اجلمعية . ج

 .قدية مباشرةنمينع استقبال مبالغ . د

 : السياسات وتطبيقها: سابعًا  

غسيل  داد وحتديث السياسة اخلاصة مبراقبةعاجلمعية ممثلة يف اإلدارات ذات العالقة إ على -4

وأن تراجعها  ،ليها اإلدارة العلياعوأن توافق  ،ني هباعشرها وتثقيف العاملني واملتطونو ،األموال

 . وتعززها بشكل مستمر
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إذا اشتبهت اجلمعية أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة لالشتباه يف أن األموال أو بعضها متثل  -1

القتها بعمليات غسل األموال أو أن التربع للجمعية هبا ع متحصالت جرمية أو يف ارتباطها أو

بإبالغ اإلدارة العامة للتحريات املالية  مزا متحصلة من غسيل أموال؛ أن تلتهنبأه التموي  هغرض

ن عات واملعلومات املتوافرة لديها نل يتضمن مجيع البيامفصبتقرير  وتزودها ،وبشكل مباشر فورًا

 . تلك العملية واألطراف ذات الصلة

 . اإلدارة العامة للتحريات املالية من معلومات إضافيةه االستجابة لكل ما تطلب -5

يذية أو فضاء إداراهتا التنعضاء جمالس إدارهتا أو أعوأي من مديريها أو أ اجلمعية علىُيحظر  -1

أو  مالنظا  بمبوج خر بأن تقريرًاآالعميل أو أي شخص ه اإلشرافية أو العاملني فيها؛ تنبي

 اإلدارة العامة للتحريات املالية أو أن حتقيقًا إىلم معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقد

مليات اإلفصاح أو االتصال بني املديرين والعاملني أو عمل ذلك وال يش. جريُأ جاٍر أو قد جنائيًا

 . مليات االتصال مع احملامني أو السلطات املختصةع

ية أو ذيفضاء إدارهتا التنعضاء جمالس إداراهتا أو أعاجلمعية وأي من مديريها أو أ ب علىال يترت -3

إبالغ اإلدارة العامة للتحريات املالية  نده عنعبلغ ولية جتاه امُلؤاإلشرافية أو العاملني فيها؛ أي مس

 . يةنأو تقدمي معلومات هلا حبسن 

ليها عبسرية املعلومات اليت يطلع  مموظف يعمل يف اجلمعية أو متطوع هبا االلتزاعلى كل  -9

 . هولياتؤتهاء مسنبعد ا حىت هأداء واجباتنطاق ضمن 

 : العمليات واإلجراءات: ثامنًا  

 : باآليت ماجلمعية ممثلة يف اإلدارات ذات العالقة القياعلى 
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ات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من نمراقبة املعامالت والوثائق والبيا .1

 . ند احلاجةع هن مصادر أموالعو ،التجارية واملخاطر اليت ميثلهاه شطتنن املتربع وأعمعلومات 

تيادي عا غريمنط ذلك أي كادي وعبرية بشكل غري كيق مجيع املعامالت اليت تكون معقدة وتدق .2

 . للمعامالت اليت ال يكون غرض التربع فيها واضحًا

 القة العمل يف احلاالت اليت تكون فيهاعتشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة  .3

ادية أو عت املعاملة تبدو غري ناكعة؛ وذلك لتحديد ما إذا فمرت خماطر احتمال وقوع غسل األموال

 . مشبوهة

 . بند الطلعوإتاحتها للسلطات املختصة  ،شر سنواتعحص مدة فاظ بسجالت الفاالحت .4

 الرقابة  :تاسعًا 

 : ختضع اجلمعية لإلجراءات اليت تتخذها اجلهات الرقابية يف الدولة ألدائها ملهماهتا ومنها

ات من اجلمعية وتطبيق اإلجراءات اإلشرافية املناسبة مبا يف ذلك إجراء نوالبيامجع املعلومات  -4

 .  واملكتيينحص امليدافمليات الع

سخ ن علىواحلصول  هافبوظائ ماجلمعية بتوفري أي معلومة تراها اجلهة الرقابية مالئمة للقيا مإلزا -1

 . ةنت خمّزناكت طريقة ختزينها وأينما ناك ات أيًافللمستندات واملل

صالحية  إجراء تقييم خماطر احتمال وقوع غسل األموال يف اجلهات اليت متلك اجلهة الرقابية -5

 . مراقبتها

 . مالنظا مألحكا يذًافد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للجمعية؛ تنعإصدار تعليمات أو قوا -1

 . ملنظام األحكا التحقق من أن اجلمعية تعتمد التدابري املقررة وفقًا -3
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ة يف إدارة اجلمعية أو كاملشار إىل ىل من يسعك علىوضع إجراءات الزناهة واملالءمة وتطبيقها  -9

 . ليها أو العمل أو التطوع فيهاعاإلشراف 

 . روضةفاظ بإحصاءات جن التدابري املتخذة والعقوبات املفاالحت -1

   

 : التبليغ: عاشرًا

املختصة  اجلهات القة بغسيل األموال إىلعهبا أن هلا ه ل معاملة يشتبكن عاجلمعية بالتبليغ  متلتز

 . افية هباك ون املعلومات واملستندات واألدلةأن تك علىبالدولة 

 :من اآليت ت اجلرمية بأيِّنها إذا اقترعنال جيوز التكتم بأي حالة اشتباه أو التأخر يف التبليغ 

 . ة إجرامية منظمةعارتكاهبا من خالل مجا .1

 . العنف أو األسلحة ماستخدا .2

 . وذفأو ارتكاهبا باستغالل السلطة أو الن ،ينامة يشغلها اجلاع فةاتصاهلا بوظي .3

 . االجتار بالبشر .4

 . هاستغالل قاصر ومن يف حكم .5

  . ة اجلامينصدور أي حكم سابق حملي أو أجني بإدا .6

 : العقوبات: احلادي عشر 

 ،اجلهات املختصة بل ترفع هبم إىل ني،املتهمني أو املدان علىاجلمعية ليست جهة خمولة بإيقاع العقوبات 

اجلزاءات اآلتية أو غريها مما  من اإلجراءات أو (ثركأو أ) رض واحدًافوللجهات املختصة؛ أن تتخذ أو ت

  :عليه النظام ص ن
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 . ة املرتكبةفتايب باملخالكذار نإصدار إ .1

 . بتعليمات حمددة مإصدار أمر يتضمن االلتزا .2

 . ةفن التدابري املتخذة ملعاجلة املخالعتقدمي تقارير منتظمة ب أمر بطلإصدار  .3

ومن  ،يذية أو اإلشرافيةفضاء اإلدارة التنعضاء جملس اإلدارة أو أعتقييد صالحيات املديرين أو أ .4

 . ثركواحد أو أمؤقت  بذلك تعيني مراق

 . تغيريهم بأو طل ،يذية أو اإلشرافيةفضاء اإلدارة التنعضاء جملس اإلدارة أو أعإيقاف املديرين أو أ .5

 .  هأو حظر مزاولت ،إيقاف النشاط أو العمل أو املهنة أو املنتج أو تقييد أي منها .6

 . أو إلغاؤه هتعليق الترخيص أو تقييده أو سحب .7

 . مبا تتخذه من إجراء أو جزاءاجلهة الرقابية إبالغ اإلدارة العامة للتحريات املالية على  .8
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 وإقرار ق تعهدملح

 ..............................................  يتفوبص.................................................... ا نأقر وأتعهد أ 

سياسة مراقبة غسيل األموال وجرائم متويل اإلرهاب والتعامالت املشبوهة على ين اطلعت نبأ

مبا  مقر وألتزأوافق وُأعليه  وبناًء مبادرات -مجعية بناء وتطوير املبادرات الشبابية اجملتمعية اخلاصة 

فيها سواء  ن موقعيعالقيت باجلمعية بغض النظر عملي أو عفيها وأتعهد بتطبيق هذه السياسة أثناء 

 .يذهافتنعلى د عبكل ما يسا موأن ألتز ،يف اجلمعية ًاعأو متطو ًافو جملس إدارة أو موظعضنت ك
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