
سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال  
للجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم 



تمهيد: 

الجـمعية الـخيريـة لـرعـايـة مـرضـى الـرومـاتـيزم تـعي أهـمية مـكافـحة غسـل األمـوال، وتـطبق قـوانـين 
وأنظمة المملكة العربية السعودية والممارسات الدولية المثلى. 

وتـطبق الجـمعية نـظام مـكافـحة غسـل األمـوال الـصادر بـالـمرسـوم الـملكي رقـم م/33 بـتاريـخ 
1433/05/11 هـ الموافق : 03/04/2012 مـ . 

اإلدارة: 

تطبيق الرقابة وآليات الضوابط الداخلية وتفعيلها. 
تــدريــب الــموظــفين الــمعنيين عــلى ســياســات ومــتطلبات مــكافــحة غســيل األمــوال لــتطبيق 

اإلجراءات الالزمة في العناية الواجبة تجاه العميل. 

االبالغ عن العمليات المشتبه بها: 

وضع سياسات فورية ومناسبة لمعالجة العمليات المشتبه فيها. 
االبالغ الفوري للسلطات المختصة عن أي تشاط أو عملية للعمالء مشتبه بها. 

تحقق االلتزام: 

تـتحقق مـن كـافـة سـياسـات مـكافـحة غسـل األمـوال وااللـتزام بـها وتسـتمر بـتطويـر الـمراقـبة 
الداخلية بناءً على تلك التحققات. 

المادة األولى: الهدف من هذه القواعد: 
تــطبيق نــظام غســل األمــوال الــصادر بــموجــب الــمرســوم الــملكي رقــم م/33 بــتاريــخ •

11 / 05 / 1433 هـ الـموافـق  03 / 04/ 2012 م والئـحته الـتنفيذيـة والـتوصـيات األربـعين الـخاصـة 
بمكافحة غسل األموال. 

تعزيز نزاهة الجمعية ومصداقيتها. •
حـمايـة األشـخاص الـمرخـص لـهم مـن الـعمليات الـغير قـانـويـنة الـتي قـد تـنطوي عـلى •

غسل األموال 
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المادة الثانية:  

تعريفات: 

يـقصد بـالـكلمات والـعبارات اآلتـية أيـنماء وردت فـي هـذه الـقواعـد الـمعانـي الـموضـحة إزائـها مـا لـم 
يقتض سياق النص خالف ذلك. 

الحساب: أي عالقة عمل بين شخص مرخص له وعمليه. 

المسـتفيد الـحقيقي الـنفعي: أي شـخص طـبيعي يـكون الـمالـك الـنهائـي أو المسـيطر عـلى أمـوال 
الـعميل، أو مـن يـنفذ أي عـملية أو عـمل نـيابـة عـنه، وأي شـخص يـمارس سـيطرة عـلى شـخصية 

اعتبارية. 

عـالقـة الـعمل: عالقة عمـل أو عالقة مهـنية أو تجـاريةـ بيـن الشـخص المـرخصـ لهـ وأي عمـيل وال 
تسـتدعـي هـذه الـعالقـة مـشاركـة الـشخص الـمرخـص لـه فـي أي عـملية أو عـمليات فـعلية، وويُـعد 

توجيه النصح والمشورة عالقة عمل. 

الــعميل: أي عــميل فــرد أو عــميل فــرد تــنفيذ فــقط طــبيعي أو اعــتباري، أو أي طــرف يــقدم إلــيه 
الشخص المرخص له أياً من أعمال األوراق المالية. 

الطرف النظير: 
عميل  يكون شخصاً مرخصاً له، أو شخصاً مستثنى أو شركة استثمارية أو منشأة خدمات مالية 

غير سعودية. 

وحـدة التحـريـات الـمالـية: وحـدة التحـريـات الـمالـية الـمنصوص عـليها فـي نـظام مـكافـحة تـمويـل 
اإلرهاب الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 31 وتاريخ 11 / 5 / 1433هـ والئحته التنفيذية. 

األمـوال: األصـول أو الـممتلكات أيـاً كـانـت قـيمتها أو نـوعـها مـادي وغـير مـاديـة، مـلمومـسة أو غـير 
مـلموسـة، مـنقول أوو غـير مـنقولـة، والـوثـائـق والـصكوك والمسـتندات أيـاً كـان شـكلها بـما فـي ذلـك 
الـنظم اإللـكترونـية أو الـرقـمية واالئـتمانـات الـمصرفـية الـتي تـدل عـلى مـلكية أو مـصلحة فـيها بـما 
فـي ذلـك عـلى سـبيل الـمثال جـميع أنـواع الشـيكات والـحواالت واألسـهم واألوراق الـمالـية والـسندات 

وخطابات االعتماد. 

غسـيل األمـوال: ارتـكاب أي فـعل أو الشـروع فـيه بـقصد إخـفاء أو تـمويـه أصـل حـقيقة أي 
أموال مكتسبة خالفاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو مشروعة المصدر. 
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الـمنظمات غـير الـهادفـة لـلربـح: كـل كـيان قـانـونـي يـقوم بجـمع أو تـلقي أو صـرف أمـوال ألغـراض 
خـيريـة أو ديـنية أو ثـقافـية أو تـعليمية أو اجـتماعـية أو تـضامـنية أو لـلقيام بـأعـمال أخـرى مـن األعـمال 

الخيرية. 

البالغ: إبالع الشخص المرخص له وحدة التحريات المالية عن أي عملية مشتبه فيها ويشمل 
ذلك إرسال تقرير عنها. 

الباب الثاني 

التطبيق العام لمتطلبات مكافحة غسل األموال 

مبادي عامة: 

وضــعت الجــمعية الــخيريــة لــرعــايــة مــرضــى الــرومــاتــيزم بــاالعــتبار طــبيعة نــشاطــها وهــيكلها 
الـتنظيمي نـوع عـمالئـها وعـملياتـها الـمالـية عـند وضـع سـياسـات وإجـراءات مـكافـحة غسـل األمـوال، 
وعـليه تـم الـتأكـد مـن كـفايـة ومـالئـمة اإلجـراءات الـتي لـلمتطلبات واألهـدف الـعامـة الـمنصوص 

عليها في هذه القواعد.وعليه تلتزم الجمعية باالتي: 

o وضـع سـياسـات وإجـرءات فـعالـة تهـدف إلـى مـكافـحة غسـيل األمـوال والـتأكـد مـن االلـتزام الـتام
بـالـمتطلبات الـتنظيمية والـقانـونـية جـميعها بـما فـي ذلـك حـفظ الـسجالت والـتعاون مـع وحـدة 
التحـريـات الـمالـية والـجهات المسـئولـة عـن تـطبيق نـظام غسـل  األمـوال والئـحته الـتنفيذيـة 

والقواعد ذات العالقة واالفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب. 

o ًالــتأكــد مــن فــهم جــميع مــنسوبــي ومــوفــي الجــمعية لــمحتوى هــذه الــقواعــد فــهماً تــامــا
واطالعهم عليها واألخذ باالحتياطات جميعها لمكافحة غسل األموال. 

o مـراجـعة سـياسـات وإجـراءات مـكافـحة غسـل األمـوال بـانـتظام لـضمان فـعالـيتها ومـن ذلـك
مـراجـعة السـياسـات واإلجـراءات مـكافـحة غسـل األمـوال الـصادرة مـن إدارة الـمراجـعة الـداخـلية 

لضمان االلتزام وتشمل المراجعة التالية: 
تقييم النظام الخاص بكشف أي عمليات غسل أموال. ✓
تقييم ومراجعة تقارير العمليات الضخمة أو غير العادية والتأكد من صحتها. ✓
مراجعة جودة اإلبالغ عن العمليات المشتبه فيها. ✓
تقييم مستوى معرفة موظفي خدمة العمالء مسؤلياتهم. ✓
تقييم النظام الخاص بكشف أي عمليات غسل أموال. ✓
تقييم ومراجعة العمليات الكبيرة أو غير العادية والتأكد من صحتها. ✓
مراجعة جودة اإلبالغ عن العمليات المشتبه فيها ✓
تقييم مستوى معرفة موظفي خدمات العمالء مسئولياتهم. ✓
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تـطبيق سـياسـات وإجـراءات بـقبول الـعميل والـتعامـل مـعه واتـخاذ إجـراءات الـعنايـة الـواجـبة ✓
والحرص الالزم تجاه العميل. 

المادة الرابعة: 
المبالغ النقدية: •

يـجب عـلى أي مـوظـف يـعمل لـدى الجـمعية الـخيريـة لـرعـايـة مـرضـى الـرومـاتـيزم فـي أي وقـت سـواء فـي 
بـدايـة عـالقـة الـعمل  أو خـاللـها عـدم قـبول أي مـبالـغ نـقديـة مـن الـمتبرعـين أو المسـتفيديـن لـغرض 

استثماري أو مقابل الخدمة التي يقدمها. 

الشيكات بدون رصيد: •
يتم التواصل مع المتبرع للتعديل عليها. 

الحواالت مجهولة المصدر: •
ال يمكن السيطرة عليها. 

الباب الثالث 

قبول العميل وإجراءات العناية الواجبة تجاهه 

المادة الخامسة: 

لـتطبيق أحـكام هـذه الـقواعـد يـجب عـلى الـموظـف الـمفوض قـبول أي عـميل حسـب االشـتراطـات 
التالية: 

إعداد نموذج معرفة العميل والمعلومات الخاصة به 
التحقق من المتبرعين والمستفيدين عن طريق: 

مطابقة الهوية الوطنية أو سجل األسرة للسعوديين. 1.
مطابقة اإلقامة لزوجة المواطن السعودي. 2.
التحقق من العنوان الوطني وكان العمل لكل عميل. 3.
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الباب الرابع 

حفظ السجالت 

المادة السادسة: آلية حفظ السجالت. 

االلـتزام بـالـحفظ الـدوري لـسجالت الـمتبرعـين والمسـتفيديـن بـشكل إلـكترونـي أو نـسخ ورقـية 1.
يسهل الرجوع إليها. 

إمكانية تقديم جميع سجالت المعلومات للجهات المختصة إذا لزم األمر. 2.

تحديث السجالت بشكل دوري. 3.

الباب الخامس 

اإلبالغ عن العمليات المشتبه فيها 

وفـقاً لـاللـتزامـات الـمنصوص عـليها فـي مـكافـحة غسـيل األمـوال والئـحته الـتنفيذيـة يـتوجـب عـلى 
الموظف المفوض تبليغ الجهات المختصة فوراً عن أي عملية مشبوهة. 

يـجب عـلى الـموظـف الـمفوض الـتبليغ عـن الـعمليات المشـتبه فـيها بـغض الـنظر عـن تـعلقها 1.
بأمور أخرى. 

تحري السرية التامة وعدم إفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره. 2.

عدم التعامل مع األشخاص المدرجة أسمائهم ضمن قائمة غسيل األموال. 3.

الباب السادس 

العقوبات 

يـخضع أي مـوظـف يخـل بـاشـتراطـات وتـعليمات غسـيل األمـوال إلـى الـعقوبـات الـمنصوص عـليها مـن 
قبل الدولة دون أدنى مسئولية على الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم. 

 @@@@

 ٦


