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2021م

مقدمة
تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية التي اتخذتها
ً
الجمعية في مجال الرقابة املالية وفقا لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م31/
بتاريخ 1433/5/11هـ ،والئحته التنفيذية وجميع التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه السياسة .

النطاق
تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

البيان
طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب:
 .1تحديد وفهم وتقييم ملخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
 .2اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة باملنتجات والخدمات.
 .3تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع كفاءة العاملين بما يتالءم مع نوعية األعمال في الجمعية في مجال
املكافحة.
 .4رفع كفاءة القنوات املستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العمالء وإجراءات العناية الواجبة.
 .5توفير األدوات الالزمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية األعمال في الجمعية.
 .6إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية ملكافحة غسل األموال وجرائم تمويل
اإلرهاب.
 .7االعتماد على القنوات املالية غير النقدية واالستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في
املصروفات.
 .8التعرف على املستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية في التبادل املالي.
 .9السعي في إيجاد عمليات ربط إلكتروني مع الجهات ذات العالقة للمساهمة في التأكد من هوية األشخاص
واملبالغ املشتبه بها.

الصفحة  2من 4

إجراءات الجمعية عند االشتباه بعملية غسل األموال:
يجب على الجمعية مراعاة األحكام التي تقض ي بها األنظمة السارية في اململكة ذات الشق املالي ،ومنها نظام
مكافحة غسل األموال ،وعليها بوجه خاص اتخاذ اإلجراءات التالية عند االشتباه في أن األموال أو بعضها تمثل
عمليات لها عالقة بغسل األموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال أو بعالقة أو ارتباط أي من
العمليات أو الصفقات ّ
املعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل األموال :
 .1تقديم الوثائق والسجالت واملعلومات لوحدة التحريات املالية أو السلطة املختصة بالتحقيق أو للسلطة
القضائية عند طلبها عن طريق الجهة الرقابية.
ً
 .2إبالغ وحدة التحريات املالية فورا عن أي نشاط أو عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية
تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها .أو أي نشاط أو عملية لها عالقة أو يشتبه أن لها عالقة
بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية.
 .3إعداد تقرير ّ
مفصل يتضمن جميع البيانات واملعلومات املتوافرة لديها عن تلك الحالة واألطراف ذات الصلة،
وتزويد وحدة التحريات املالية به خالل عشر ة أيام من تاريخ البالغ ،ويتضمن التقرير ما يأتي:
 كشوف الحساب مدة ستة أشهر.
 نسخ من جميع وثائق فتح الحساب.
 أي بيانات تتعلق بطبيعة العملية املبلغ عنها.
 .4يلتزم موظفوا الجمعية بعدم تحذير أو تنبيه املستفيد أو غيره عن وجود شبهات حول نشاطاتهم ،أو أن تقريرا
ُ
بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى اإلدارة العامة للتحريات املالية أو أن
جار أو قد جرى.
تحقيقا جنائيا ٍ
ً
أي
 .5يكون املشرف املالي في الجمعية مسؤوال عن التدقيق واملراجعة وااللتزام ،مع تزويده بموارد كافية لكشف ِ
من الجرائم املنصوص عليها في نظام مكافحة غسل األموال.

املسؤوليات
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية
االطالع على األنظمة املتعلقة بمكافحة غسل األموال وعلى هذه السياسة واإلملام بها والتوقيع عليها ،وااللتزام
بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
على اإلدارة املالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها.
تحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب.
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املراجع
اعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع ( السادس ) هذه السياسة بموجب القرار رقم (  ) 2في تاريخ
1442/ 07 / 23ه وتحل هذه السياسة محل السياسات السابقة.
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