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  مقدمة

الوقاٌة من عملٌات ؼسل األموال وجرائم تموٌل اإلرهاب أحد الركائز  وإجراءات تعد سٌاسة

األساسٌة التً اتخذتها الجمعٌة فً مجال الرقابة المالٌة وفقاً لنظام مكافحة ؼسل األموال السعودي 

هـ، والئحته التنفٌذٌة وجمٌع التعدٌالت 33/5/3433بتارٌخ  33بالمرسوم الملكً رقم م/الصادر 

  .الالحقة لٌتوافق مع هذه السٌاسة

 

 النطاق  

تحدد هذه السٌاسة المسؤولٌات العامة على كافة العاملٌن ومن لهم عالقات تعاقدٌة وتطوعٌة فً 

 .الجمعٌة

 -فً سبٌل مكافحة عملٌات ؼسل األموال وجرائم تموٌل اإلرهاب:طرق الوقائٌة التً اتخذتها الجمعٌة 

 تحدٌد وفهم وتقٌٌم لمخاطر ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب التً تتعرض لها الجمعٌة. .3

اتخاذ قرارات مبررة فً شأن الحد من مخاطر ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب الخاصة  .2

 .بالمنتجات والخدمات

رٌب رفع كفاءة العاملٌن بما ٌتالءم مع نوعٌة األعمال فً تعزٌز برامج بناء القدرات والتد .3

 الجمعٌة فً مجال المكافحة.

رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسٌن جودة التعرؾ على العمالء وإجراءات العناٌة  .4

 الواجبة.

 توفٌر األدوات الالزمة التً تساعد على رفع جودة وفاعلٌة األعمال فً الجمعٌة. .5

برامج توعوٌة لرفع مستوى الوعً لدى العاملٌن فً الجمعٌة لمكافحة ؼسل األموال إقامة  .6

 .وجرائم تموٌل اإلرهاب

االعتماد على القنوات المالٌة ؼٌر النقدٌة واالستفادة من ممٌزاتها للتقلٌل من استخدام النقد فً  .7

 المصروفات.

 ٌة فً التبادل المالً.التعرؾ على المستفٌد الحقٌقً ذو الصفة الطبٌعٌة أو االعتبار .8

السعً فً إٌجاد عملٌات ربط الكترونً مع الجهات ذات العالقة للمساهمة فً التأكد من هوٌة  .9

 .األشخاص والمبالػ المشتبه بها
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  -:السٌاسات وتطبٌقها

  تطبق هذه السٌاسة ضمن أنشطة الجمعٌة وعلى جمٌع العاملٌن الذٌن ٌعملون تحت إدارة

األنظمة المتعلقة بمكافحة ؼسل األموال وعلى هذه السٌاسة واشراؾ الجمعٌة االطالع على 

، وااللتزام بما ورد فٌها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولٌاتهم الوظٌفٌة. واإللمام بها 

وعلى اإلدارة المالٌة نشر الوعً فً ذلك الخصوص وتزوٌد جمٌع اإلدارات واألقسام بنسخة 

 .منها

  حال التعاقد مع متعاونٌن على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة تحرص الجمعٌة

 ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب

 ممثلة باإلدارات ذات العالقة إعداد وتحدٌث السٌاسة الخاصة بمراقبة ؼسٌل األموال، ونشرها  جمعٌةعلى ال

وتثقٌؾ العاملٌن والمتطوعٌن بها، والحصول على الموافقة علٌها من اإلدارة العلٌا، ومراجعتها وتعزٌزها 

 .اإلدارةبشكل مستمر من قبل مجلس 

 اب معقولة لالشتباه فً أن األموال أو بعضها تمثل متحصالت أو إذا توفرت لدٌها أسب جمعٌةإذا اشتبهت ال

ٌستفاد منه فً ؼسٌل األموال  جمعٌةجرٌمة أو فً ارتباطها أو عالقتها بعملٌات ؼسل األموال أو أن تبرع ال

أو جرائم اإلرهاب فإنها تلتزم بإبالغ اإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة فورا وبشكل مباشر، وتزوٌدها بتقرٌر 

 .فصل ٌتضمن جمٌع البٌانات والمعلومات المتوفرة لدٌها عن تلك العملٌة واألطراؾ ذات الصلةم

  االستجابة لكل ما تطلبه االدارة العامة للتحرٌات المالٌة من معلومات إضافٌة، وٌشمل ما ٌحظر على

وأي من مدٌرٌها أو أعضاء مجالس أمنائها أو أعضاء إداراتها التنفٌذٌة أو اإلشرافٌة أو العاملٌن  جمعٌةال

فٌها إفادة الشخص أو أي شخص آخر بأن تقرٌره بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدم أو سوؾ 

ري، وال ٌشمل ذلك عملٌات إلى اإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة أو أن تحقٌق جنائٌة جار أو قد ٌج ٌقدم

 .اإلفصاح أو االتصال بٌن المدٌرٌن والعاملٌن أو عملٌات االتصال بالمحامٌن أو السلطات المختصة

 وأي من مدٌرٌها أو أعضاء مجالس أمنائها أو أعضاء إدارتها التنفٌذٌة أو اإلشرافٌة جمعٌةال ٌترتب على ال ،

عنه عند إبالغ اإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة أو تقدٌم معلومات أو العاملٌن فٌها أي مسؤولٌة تجاه المبلػ 

 .لها بحسن نٌة

 أو متطوع بها االلتزام بسرٌة المعلومات التً ٌطلع علٌها ضمن نطاق  جمعٌةعلى كل موظؾ ٌعمل فً ال

 أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولٌاته.
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 -:العملٌات واإلجراءات

 -:باآلتًممثلة فً اإلدارات ذات العالقة القٌام  جمعٌةعلى ال

  مراقبة المعامالت والوثائق والبٌانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لدٌها من معلومات

عن المتبرع له وأنشطته الربحٌة وؼٌر الربحٌة والمخاطر التً ٌمثلها ، وعن مصادر أمواله عند 

 .الحاجة

 تً تكون معقدة وكبٌرة بشكل ؼٌر عادي وكذلك أي نمط ؼٌر اعتٌادي تدقٌق جمٌع المعامالت ال

 للمعامالت التً ال ٌكون ؼرض طلب التبرع فٌها واضحا.

  تشدٌد إجراءات العناٌة الواجبة ودرجة وطبٌعة مراقبة عالقة العمل فً الحاالت التً تكون فٌها مخاطر

 .انت المعاملة تبدو ؼٌر عادٌة أو مشبوهةاحتمال وقوع ؼسل األموال مرتفعة، وذلك لتحدٌد ما إذا ك

 االحتفاظ بسجالت الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب. 

  -الرقابة:
 -:ها، ومنهامالإلجراءات التً تتخذها الجهات الرقابٌة فً الدولة ألدائها لمه جمعٌةتخضع ال

 المناسبة، بما فً ذلك إجراء  اإلشراقٌةوتطبٌق اإلجراءات  جمعٌةجمع المعلومات والبٌانات من ال

 .عبر الفحص المٌدانً أو المكتبً ءً عملٌات الحوكمة سوا

 بتوفٌر أي معلومة تراها الجهة الرقابٌة مالئمة للقٌام بوظائؾ ما والحصول على نسخ  جمعٌةإلزام ال

 نة.للمستندات والملفات أٌا كانت طرٌقة تخزٌنها وأٌنما كانت مخز

  إجراء تقٌٌم مخاطر احتمال وقوع ؼسٌل األموال فً الجهات التً تملك الجهة الرقابٌة صالحٌة

 مراقبتها.

 تنفٌذا ألحكام النظام.جمعٌةإصدار تعلٌمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى لل ، 

 تعتمد التدابٌر المقررة وفقا ألحكام النظام. جمعٌةالتحقق من أن ال 

 أو  جمعٌةالنزاهة والمالءمة وتطبٌقها على كل من ٌسعى إلى المشاركة فً إدارة ال وضع إجراءات

 اإلشراؾ علٌها أو العمل أو التطوع فٌها.

 .االحتفاظ بإحصاءات عن التدابٌر المتخذة والعقوبات المفروضة 
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  -التبلٌػ:

 ل إلى الجهات المختصة بالدولة بالتبلٌػ عل كل معاملة ٌشتبه بأن لها عالقة بؽسٌل األموا جمعٌةتلتزم ال

 على أن تكون المعلومات والمستندات واألدلة كافٌة بها.

  ٌتوجب على الموظؾ المفوض تبلٌػ الجهات المختصة فورا عن أي عملٌة مشبوهة وفقا لاللتزامات

لى المنصوص علٌها فً نظام مكافحة االرهاب وؼسٌل األموال والئحته التنفٌذٌة، وال ٌجوز له التكتم ع

 أي حالة اشتباه أو التأخر فً التبلٌػ عنها.

 .ٌجب على الموظؾ المفوض التبلٌػ عن العملٌات المشتبه فٌها بؽض النظر عن تعلقها بأمور أخرى 

 .تحري السرٌة التامة وعدم أفشاء أمر التبلٌػ للمشتبه به أو ؼٌره 

 .عدم التعامل مع األشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة اإلرهاب 

  -العقوبات:

 لٌست جهة مخولة بإٌقاع العقوبات على المتهمٌن أو المدانٌن، بل ترفع بهم إلى الجهات  جمعٌةال

 المختصة، وللجهات المختصة أن تتخذ اإلجراءات أو الجزاءات التً ٌنص علٌها النظام.

 منصوص ٌخضع أي موظؾ ٌخل باالشتراطات وتعلٌمات مكافحة اإلرهاب وؼسٌل األموال للعقوبات ال

 .جمعٌةال علٌها من قبل الدولة دون أدنً مسؤولٌة على

 
 

  -: البالؼاتنموذج  1ملحق 

 :العنوان التالًلإلبالغ عن عملٌة مالٌة مشبوهة ٌجب تعبئة هذه النموذج وإرساله إلى وحدة التحرٌات المالٌة على 

 طرٌق الملك فهد جنوب مبنى وزارة الداخلٌة -الرٌاض 

 514127616-514127615فاكس: 

 4551222224غ هاتفٌا على مدار الساعة على الرقم المجانً، ولإلبال
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 بالغ عن عملية مشبوهة

 الرقم
 التاريخ:
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 القسم أ: معلومات عن جهة البالغ:

 معلومات عن الجهة : -1

  نوع القطاع
  اسم الجهة

  المدٌنة  مركز الرئٌسً
  المدٌنة  فرع

  رقم الجوال

 معلومات عن المبلػ: -2

  االسم

  رقم الهاتؾ

  رقم الجوال

 

 القسم ب: مضمون البالغ:

 معلومات عن العملٌة: -1

  تارٌخ تنفٌذ العملٌة
  نوع العملٌة
 كتابة رقًما مقدار المبلػ

 

 :معلومات عن المؤمن له ) المستفٌد ( -2

  االسم

  رقم الهوٌة

  الجنسٌة

 

 معلومات عن منفذ العملٌة مختلًفا عن المؤمن له: -3

  االسم

  رقم الهوٌة

  الجنسٌة
 

  -:المستندات المؤٌدة
 المشبوهة بما فٌها :على الجهة المبلؽة أن ترفق مع البالغ المستندات المؤٌدة ذات الصلة بالعملٌة 

 .أي مستند متعلق بعملٌة الدفع 

 .بطاقة هوٌة المؤمن له 

 

 : االعتماد

وتحل هذه السٌاسة محل  م 15/9/2521 تارٌخ  السٌاسة فً( هذه 5/3فً االجتماع )  الجمعٌة إدارةاعتمد مجلس 

 .أي سٌاسات متصلة موضوعة سابقا


