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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 معلومات الوثيقة : 
 

 ل األموال و محاربة اإلرهاب الدليل التنظيمي ملكافحة غس عنوان الوثيقة

 الجمعية الخيرية للطعام " إطعام "  الجهة

 األول  رقم اإلصدار

 هـ 1441 –م  2019 التاريخ

 مصادر الوثيقة

 هـ 1433/ 11/05( بتاريخ  13ل األموال الصادر باملرسوم امللكي رقم ) م/نظام مكافحة غس

 هـ 1435/ 02/ 24( بتاريخ  16نظام جرائم األموال و تمويله الصادر باملرسوم امللكي رقم ) م/

 نظام الحوكمة لجمعية إطعام 
 

 

 الدليل : تعريفات 
 

 

 التعريف املصطلح

 غسيل االموال

 بة خالفمكتس اموالعملية إرتكاب أي فعل او  الشروع فيه و يقصد من ورائه إخفاء او تمويه أصل حقيقة 
ً
ا

 للشرع ، و جعلها تبدو كأنها مشروعة املصدر ، و تمر عملية غسل األموال عادة بثالث مراحل أساسية هي : 

 االبداع (  مرحلة التوظيف ) مرحلة .1

 مرحلة التغطية  .2

 مرحلة التكامل ) إضفاء الصيغة الشرعية على األموال (  .3

FATF 

Financial Action Task Force 

 مجموعة العمل املالي 

م، وتهدف مجموعة العمل 1989هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 

 في املنظمة، وقد انضمت  37املالي ملحاربة تزوير العمالت وتمويل اإلرهاب، ولديها 
ً
اململكة العربية عضوا

، نظير جهودها في محاربة غسل 2019يونيو  21إلى هذه املنظمة كأول دولة عربية وذلك يوم الجمعة  السعودية

 األموال وانتشار التسلح وتمويل اإلرهاب

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 مقدمة
 

 

تلتزم الجمعية الخيرية للطعام " إطعام " باملشاركة في الجهود الدولية ملكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب ، و 

لتحقيق هذا الغرض وضعت " إطعام " سياسة تطبق على مستوى الجمعية و فروعها ملكافحة غسل املوال و تمويل 

 عودية و املمارسات الدولية املثلى . مستمدة من قوانين و أنظمة اململكة العربية الس اإلرهاب

 

ل املجتمع ، لهذا السبب يجب على كة بمستوًى عال ٍ من الثقة من قبتتمتع املنظمات الغير ربحية في اململ و 

املنظمات الغير ربحية إتخاذ كافة اإلحتياطات الالزمة لتجنب وقوعها في غسل األموال و تمويل اإلرهاب من خالل 

 لية التبرعات الخيرية . إساءة إستخدام عم

 

تخاذ إل لذلك اعتمدت الجمعية هذا الدليل التنظيمي ملساعدة اإلدارة العليا و اإلدارة املالية و جميع املوظفين

القرارات الوقائية من محاوالت غسل األموال و تمويل اإلرهاب ، و استند الدليل على العديد من الوثائق املرجعية 

هـ  و نظام جرائم 1433/ 11/05( بتاريخ  13ل األموال الصادر باملرسوم امللكي رقم ) م/غس نظام مكافحةمن أهمها : 

 هـ و نظام حوكمة الجمعية .1435/ 02/ 24( بتاريخ  16األموال و تمويله الصادر باملرسوم امللكي رقم ) م/

 

عام كما ستقوم إط،  فروعها  و  لجمعيةستكون تلك السياسة هي الحد األدنى املطبق على جميع العمليات في ا و  

مستمر ، لتعزيز نظام الحوكمة و تطبيق أعلى املعايير العاملية  في دوري و هذا الدليل بشكل و مراجعة  بتطوير 

 . مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب

 

 

 إدارة الجمعية
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   FATFاإلجراءات املوص ى بها من مجموعة العمل املالي 

 

 توص ي مجموعة العمل املالي بأفضل املمارسات التالية للمنظمات غير الربحية ملكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب : 

 

لقوية و إجراءات إدارة ضمان ممارسات الحوكمة الجيدة و الدارة املالية القوية ، بما في ذلك الضوابط الداخلية ا .1

 املخاطر.

تنفيذ العناية الواجبة على الفراد و املنظمات التي تقدم الموال للمنظمة الغير ربحية أو تحصل عليها أو تعمل على كثب  .2

 معها. 

مات الخاصة بالشريك او حث عن املعلو التحقق من سمعة املودع او الشريك من خالل إستخدام معايير الختيار و الب .3

 املتبرع.

ة قدر المكان لتوضيح توقعات و مسؤوليات املانحين ، بما في ذلك املعلومات التفصيلية فيما الدخول في إتفاقيات مكتوب .4

 يتعلق بتطبيق الموال و متطلبات البالغ املنتظم و التدقيق و الزيارات امليدانية . 

ية ، وتصميم ة املالإجراء تحليل داخلي للمخاطر للمساعدة في فهم املخاطر التي تواجهها بشكل افضل في عمليات الجمعي .5

 تدابير التخفيف املناسبة . 

وضع ضوابط و إجراءات مالية قوية و الحتفاظ بسجالت مالية كافية و كاملة لإليرادات و املصروفات و املعامالت املالية  .6

 ، بما في ذلك الستخدام النهائي لألموال .

 و املنشود . حق الموال على النتحديد أهداف البرامج بوضوح عند جمع الموال و التأكد من تطبي .7

 التأكد من أن املعلومات املتعلقة بالنشطة التي يقوم بها املانحون و الحاصلون عليها متاحة للجمهور .  .8

التأكد من البالغ عن مصادر دخل املودع او املمول ، و وضع معايير لتحديد ما إذا كان ينبغي قبول هذه التبرعات او  .9

 ها رفض
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  الرئيسية التي تشتمل عليها سياسة الجمعية العناصر  : 
 

 تلتزم الجمعية بتنفيذ متطلبات مكافحة غسل الموال و تمويل الرهاب .  .1

 عمالء.العن أية أنشطة مشبوهة أو غير معتادة من ِقبل  لإلبالغإنشاء قنوات إتصال داخلية تتسم بالفاعلية و الكفاءة العالية  .2

 وضع آليات رقابة داخلية مناسبة و تفعيلها .  .3

توثيق و نشر الجراءات و آليات الرقابة الداخلية التي تكمل القوانين و اللوائح املحلية او سياسة الجمعية او تفسيرها ، مع ضمان  .4

 مراقبة االلتزام بتلك السياسات على مستوى الجمعية . 

 يما يتعلق بالعمالء و املنتجات و القنوات . فال و تمويل الرهاب تحديد املخاطر املحتملة لعمليات غسل المو  .5

اتباع نهج قائم على املخاطر و إتخاذ جميع الخطوات الالزمة للتحقق من هوية العمالء ، بما في ذلك املالك املستفيدين للشركات و  .6

 عن مراقبة انشطتهم و تبرعاتهم داخل ال
ً
 جمعية . الوكالء الذين يمثلون العمالء ، فضال

التأكد وتحديثها باستمرار، و « عميلك اعرف»اتخاذ جميع الخطوات املناسبة للتأكد من جمع جميع املعلومات الخاصة بتطبيق مبدأ  .7

 .  كذلك من تحديث معلومات تحديد الهوية عند حدوث تغيرات في أي عالقة

ة شركات واملالك املستفيدين ومطابقتها بقوائم العقوبات الدوليالتأكد من املراقبة املنتظمة لجميع العالقات والعمالء الفراد أو ال .8

 .  واملحلية ذات الصلة

 وتقييم املخاطر املتعلقة بهتحديد هوية العمالء املعرفون سيا .9
ً
 م . سيا

 . عززة للعمالء ذوي املخاطر العاليتطبيق مبدأ العناية الواجبة املستمرة لجميع العمالء والعناية الواجبة امل .10

 . االلتزام بها و جراءاتال  ر املشورة والتقارير الدارية لإلدارة العليا بخصوص اللوائح واالنظمة وتوفي .11

 .إدارة االستفسارات الواردة من الجهات التشريعية واملتطلبات املتعلقة بها في الوقت املناسب .12

13.  
ً
 ةبعملية غسل الموال أو تمويل لإلرهاب، شريطالبالغ الفوري للسلطات املختصة عن أي نشاط للعمالء يشتبه أن يكون مرتبطا

 ه . أن يكون االشتباه على أسس معقول

لى تطبيق ، وكذلك عالجمعيةتدريب املوظفين املعنيين على متطلبات سياسة مكافحة غسل الموال وتمويل الرهاب املطبقة داخل  .14

 . القوانين واللوائح املحلية

توافق مع ما يواملعامالت، والتدريب، ومراقبة االلتزام، وتقارير املعامالت املشبوهة، باالحتفاظ بسجالت خاصة بتحديد الهوية،  .15

 . املتطلبات النظامية

إبداء التعاون التام لتلبية جميع طلبات الحصول على أية معلومات قانونية تأتي من الهيئات الحكومية خالل قيامها بالتحقيق في  .16

 .وتمويل االرهاب في حدود ما يسمح به القانون  بالغات االشتباه بعمليات غسل الموال

 .دعم الجهات الحكومية والهيئات الدولية في مكافحة استخدام النظام املالي في عمليات غسل الموال أو تمويل الرهاب .17

 . وضمان وجود إجراءات لإلشراف واملتابعة في حاالت عدم االلتزام الجمعية ، تعزيز سياسة االلتزام داخل  .18
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  : سياسة التدابير املشددة على العمالء 

 تشمل تدابير العناية الواجبة و املشددة تجاه العمالء و التي ينبغي إتخاذها كحد أدنى كما يلي : 

 الحصول على معلومات إضافية للعميل مثل ) املنصب ، بيانات الهوية ، حجم الصول ، معلومات امللكية للشركات ( بشكل دوري .  .1

 فهم الغرض من عالقة العمل و طبيعتها و الحصول على معلومات إضافية بشأن ذلك  .2

 الحصول على مصدر الموال او ثروة العميل . .3

تعزيز الوقاية بشأن عالقة العمل ، و ذلك بزيادة عدد مرات التدقيق في العمليات التي تم إجراؤها خالل مدة قيام عالقة العمل  .4

 تم إجرائها مع ما تعرفه املنشأة عن العميل و نشاطه و درجة املخاطر .  لضمان اتساق العمليات التي

 

 سة اإلبالغ عن إشتباه غسل األموال سيا : 
 

 إرسال تقرير  بالعملية املشتبه بها ، لوحدة التحريات املالية بشكل مباشر .  .1

 لنموذج البالغ املعتمد من قبل .2
ً
 توفير جميع ما يتعلق بالعملية املبلغ عنها من مستندات و بيانات وافيه عن العملية ذات العالقة وفقا

 الوحدة ، على أن يشتمل البالغ حكد أدنى على املعلومات التالية : 
 

 هواتفهم . أسماء األشخاص املشتبه بتعامالتهم و معلومات عن عناوينهم و ارقام  -

 بيان بالعملية املشتبة بها و أطرافها و ظروف إكتشافها ، و حالتها الراهنة .  -

 تحديد املبلغ محل العملية املشتبه بها .  -

 أسباب و دواعي االشتباه التي أستند اليها املوظف املسؤول عن اإلبالغ .  -

 

 بالتتحذير او االنتباه . بلغ عنه في حالة التبليغ يجب على الجمعية عدم إخطار او تحذير العميل امل 

  تقدم مؤسسات االعمال و املهن الغير مالية املحددة تقاريرها عن البالغات عن البالغات عند طلبها من مركز التحريات

 أيام من رفع الطلب و يمكن ان يشتمل الطلب على مايلي :  10املالية و ذلك خالل 
 

 معلومات عن الطرف املبلغ عنه . -

 بيان باملعامالت التجارية أو املالية للمبلغ عنه أو األطراف ذات الصلة .  -

 ات الدالة على الشك مؤيدة باملستندات . تقدم املبررات و املؤشر  -

 

 



 

8 

 

 

 إجراءات إدارة املخاطر املتعلقة بغسل األموال و تمويل اإلرهاب : 

  ،  تحديد ما إذا كان العميل الحالي او الجديد و املستفيد الحقيقي سبق ان كان .1
ً
 ،  او من املحتمل ان يكون في املستقبل ،  او انه حاليا

 للمخاطر 
ً
 ممثال

ً
 سياسيا

ً
 . شخصا

ن ممثلي سياسيي اصكأشخ ناملحدديضرورة إتخاذ التدابير املناسبة لتحديد مصدر ثروة أموال العمالء و املستفيدين الحقيقين  .2

 للمخاطر . 

بها العميل  ماه يتبادر بشأن العمليات التي يقو تحذير العمالء بشكل مباشر او غير مباشر عن أي اشتب شأنهتجنب التصرف الذي من  .3

 :  يما يلو على مؤسسات االعمال و املهن الغير مالية التأكد من 

 القبول الشكلي للعمليات املشتبه بها و عدم رفضها .  -

 تجنب عرض البدائل للعمالء او تقديم النصيحة او املشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجرونها .  -

 املحافظة على سرية البالغات عن العمالء او العمليات املشتبه بها و املعلومات املرتبطة بها املرفوعة لوحدة التحريات املالية .  -

 لعمالء او مع الطراف الخارجية لالستفسار عن طبيعة العمليات الى إثارة الشكوك حوله . با لان ال يودي إجراء االتصا -

 عدم إخطار العمالء بإن معامالتهم قيد املراجعة او املراقبة و نحو ذلك .  -

 ة : داملؤشرات  الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات املشتبه بها في االعمال او املهن غير املالية املحد

 حالة املحاسبين القانونيين : 

تتمثل املخاطر املرتبطة باملحاسبين القانونيين كمهنة مستقلة في مجال غسل الموال و تمويل الرهاب بشكل أساس ي في إمكانية استغالل 

نوننين االلتزام حاسبيين القاهذه املهنة في إخفاء هوية املستفيديين الحقيقين من العمليات التي تتم من خاللها لذا فإنه يجب على امل

بتطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الموال و الرهاب عندما يقومون بالعداد لعمليات مالية او ينفذون عمليات مالية لصالح عمالئهم 

 تتعلق بأحد النشطة التالية : 

 شراء و بيع العقارات .  -

 املالية او أية أصول أخرى لهم ، إدارة أموال العمالء و  أوراقهم -

 ابات الخاصة باالوراق املالية . إدارة الحسابات املصرفية أو حسابات التةفير او الحس -

 تنظيم املساهمة في إنشاء و تشغيل و إدارة الشركات .  -

 التجارية . إنشاء و تشغيل و إدارة الشخاص االعتبارية او الترتيبات القانونية و شراء و بيع الكيانات  -
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 حالة العقار : 

 خاصة في املجتمعات القائمة عل ىالق يعد أسلوب غسل الموال من خالل
ً
 تقليديا

ً
أن  التعامل النقدي ، و يمكن طاع العقاري ، اسلوبا

 يتم غسل الموال من خالل العقارات عن طريق عدة صور تتضمن في طريقة و طبيعة عمليات البيع و الشراء في هذا القطاع . 

 :  أو العمليات املشتبه بها في تجارة بيع و شراء العقارات املؤشرات  الدالة على العمليات غير العادية

 مع القيمة الفعلية له مقارنة بأسعار السوق أو أسعار العقارات املماثلة في ذات املنطقة ، شراء أو بيع عقار بق .1
ً
يمة ال تتناسب إطالقا

 سواًء بالزيادة او النقصان . 

اب إنجاز هذه العمليات لحس هو معلوم عنه او الشك  في تكرار شراء عقارات ال تتناسب أسعارها مع القدرة املعتادة للمشتري حسب ما .2

 أشخاص اخرين . 

 قيام العميل بشراء عقار مخصص لالستعمال الشخص ي على ان يتم تسجيلة باسم شركة يملكها العميل .  .3

قيام العميل بطلب إعادة تصميم للعقار الذي ينوي شراؤه أو إجراء تحسينات كبيرة فيه بحيث يقوم العميل بدفع قيمة إعادة التصميم  .4

 لغايات بيع العقار بقيمة إضافية . او كل
ً
 فة إجراء تحسينات نقدا

 و من ثم رفضة إتمام عملية الشراء و إسترجاع قيمة العربون من خالل شيك .  .5
ً
 قيام العميل بدفع قيمة العربون نقدا

ه او ة واضحة او محل شبهقيام العميل بدفع قيمة العربون الالزم لشراء العقار بموجب شيك صادر عن شخص ثالث ال تربطه به عالق .6

 من غير اصوله او فروعة . 

 االنشائية قبل إتمام عملية الشراء .  حالتهعدم اهتمام العمل بمعاين العقار او التأكد من  .7

 قيام العميل بتسجيل املمتلكات او الرهن باسم شخص اخر لخفاء ملكية العقار .  .8

 

........................................................................................................................................................................................ 

 

عمل على التأكد ، كما تاملانحين و املتبرعين بشكل دوري  جميع العمالءملفات و تلتزم الجمعية الخيرية للطعام " إطعام " بالتأكد مع 

من عدم ورود أسمائهم بقوائم العقوبات الدولية و الداخلية ، كما تخضع جميع عمليات التبرعات للفحص و املراجعة من قبل 

 بسياسة اململكة العربية السعودية في مكافحة غسل الموال و تمو 
ً
 يل الرهاب .الدارة املختصة ، وذلك إلتزاما
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