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سياسة الوقاية من عمليات غسل األمواؿ كجرائم تمويل اإلرهاب

مقدمة:
تعد سياسة الوقاية من عمليات غيل األمواؿ كجرائم تمويل اإلرهاب إحدل الركائز
التي اتخذتها جمعية فيض في مجاؿ الرقابة المالية كفقا لنظاـ مكافحة غسل
األمواؿ السعودم الصادر بالمرسوـ الملكي رقم ـ 31/بتاريخ 1433/5/11هػ ,
كالئحته التنفيذية كجميع التعديالت الالحقة.
النطاؽ:
تحدد هذق السياسة المسؤكليات العامة على كافة العاملين كمن لهم عالقات
تعاقدية كتطوعية في الجمعية.
البياف:
الطرؽ الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل األمواؿ
كجرائم تمويل اإلرهاب:
-1تحديد كفهم كتقييم لمخاطر غسل األمواؿ كتمويل اإلرهاب التي تتعرض
لها الجمعية.
-2اتخاذ قرارات الحد من مخاطر غسل األمواؿ كتمويل اإلرهاب الخاصة
بالمنتجات كالخدمات
-3تدريب كبناء قدرات العاملين كرفع كفاءتهم بما يتالءـ مع نوعية أعماؿ
الجمعية في مجاؿ المكافحة

-4رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة كتحسين جودة التعرؼ على
العمالء كإجراءات العناية الواجبة.
-5توفير األدكات الالزمة التي تساعد على رفع جودة كفاعلية األعماؿ في
الجمعية.
-6إقامة برامج رفع مستول الوعي لدل العاملين في الجمعية لمكافحة غسل
األمواؿ كجرائم تمويل اإلرهاب.
-7االعتماد على القنوات المالية غير النقدية كاالستفادة للتقليل من استخداـ
النقد في االستالـ كالصرؼ.
 -8التعرؼ على المستفيد الحقيقي ذك الصفة الطبيعية أك االعتبارية في
التبادؿ المالي.
 -9إيجاد عمليات ربط الكتركني مع الجهات ذات العالقة للمساهمة في التأكد
من هوية األشخاص كالمبالغ المشتبه بها.
االلتزامات:
-1تطبق الجمعية هذق السياسة ضمن أنشطتها كعلى جميع العاملين لديها,
كفي حاؿ التعاقد مع متعاكنين ,تحرص على التأكد من إتباعهم لهذق السياسة
كالتزامهم بقواعد مكافحة غسل األمواؿ كتمويل اإلرهاب.
 -2اطالع العاملين على األنظمة المتعلقة بمكافحة غسل األمواؿ كاإللماـ بها
كالتوقيع عليها ,كااللتزاـ بما كرد فيها من أحكاـ عند أداء كاجباتهم
كمسؤكلياتهم الوظيفية.
-3على اإلدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص كتزكيد جميع اإلدارات
كاألقساـ بنسخة منها.
المرجع:
تم اعتماد هذق السياسة من قبل مجلس إدارة الجمعية في االجتماع (
في دكرته (

)

) هذق السياسة في  0000/00/00كتحل هه السياسة محل
جميع سياسات قواعد السلوؾ الموضوعية سابقا.
(تحت اإلجراء لالعتماد من مجلس اإلدارة)

.
إجراءات تطبيق سياسة مكافحة غسل األمواؿ كتمويل اإلرهاب
ستقوـ جمعية فيض بمشيئة هللا تعالى سياسة مكافحة غسل األمواؿ كتمويل اإلرهاب
من خالؿ اتباع اإلجراءات المنصوص عليها في المواد التالية:
المادة األكلى – المفردات كتعريفات:
يقصد بالكلمات كالعبارات االتية أينما كردت هذق السياسة المعاني الموضحة إزاءها مالم
يقتض سياؽ النص خالؼ ذلك :
*الجمعية  :جمعية فيض النسائية الخيرية.
*العميل :هل كل شخصية طبيعية أك اعتبارية  ,لها عالقة مالية مع الجمعية بأم شكل
من األشكاؿ.
*كحدة التحريات المالية :كحدة التحريات المالية المنصوص عليها في نظاـ مكافحة
غسل األمواؿ الصادر بالمرسوـ الملكي رقم ـ  31/كتاريخ  33ع11/5/1هػ كالئحته
التنفيذية.
*األمواؿ :األصوؿ أك الممتلكات أيا كانت قيمتها أك نوعها  ,مادية كغير مادية  ,ملموسة
أك غير ملموسة ,منقولة أك غير منقولة ,كالوثائق كالصكوؾ كالمستندات أيا كاف شكلها
بما في ذلك النظم اإللكتركنية أك الرقمية كاالئتمانات المصرفية التي تدؿ على ملكية أك
مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثاؿ ال الحصر جميع أنواع الشيكات كالحواالت
كاألسهم كالوراؽ المالية كالسندات كالكمبياالت كخطابات االعتماد.
*غسيل األمواؿ :ارتكاب أم فعل أك الشركع فيه بقصد إخفاء أك تمويه أصل حقيقة أم
أمواؿ مكتسبة خالفا للشرع أك النظاـ كجعلها تبدك مشركعة المصدر.
*تمويل اإلرهاب :تقديم األمواؿ لدعم العمليات اإلرهابية كاإلرهابيين كالمنظمات
اإلرهابية.
*البالغ :إبالغ الجهة المعنية " كحدة التحريات المالية" عن أم عملية مشتبه فيها
كيتضمن البالغ إرساؿ تقرير عن العملية المشتبه بها.
المادة الثانية – الهدؼ من هذق السياسة:
*تعزيز نزاهة العمل الخيرم في الجمعية كزيادة مصداقيتها كموثوقيتها.
*حماية الموظفين كالمتبرعين من العمليات عبر القانونية التي قد تنطوم على غسيل
األمواؿ أك تمويل اإلرهاب أك أم نشاط إجرامي آخر.

* تطبيق أنظمة مكافحة غسل األمواؿ الصادر بموجب المرسوـ الملكي رقم ـ31/
كتاريخ 1433/5/11هػ كالئحته التنفيذية كالتوصيات الخاصة بمكافحة غسيل األمواؿ
كالتوصيات الخاصة بمكافحة تمويل اإلرهاب.

المادة الثالثة – مبادئ عامة
* صادقت المملكة العربية السعودية كطبقت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة تمويل
اإلرهاب (نيويورؾ 1999ـ) كتتطلب االتفاقية السابق ذكرها كضع اإلجراءات كتنفيذها
لمكافحة غسل األمواؿ كتمويل اإلرهاب كغيرها من الجرائم الخطيرة كبناء على هذق
االتفاقية كجب على الجمعية االلتزاـ بجميع المتطلبات التنظيمية كالقانونية ذات العالقة
 ,كلضماف تحقيق ذلك كعلى اإلدارة العليا تكليف المدير التنفيذم باإلشراؼ على تنفيذ
هذق السياسة كاإلجراءات المتعلقة بمكافحة غسل األمواؿ كتمويل اإلرهاب كغيرها
من المتطلبات القانونية ذات العالقة.
*أخذت جمعية فيض باالعتبار طبيعة نشاطها كهيكلها التنظيمي كنوع عمالئها
كعملياتها المالية عند كضع هذق السياسة كإجراءات مكافحة غسيل األمواؿ كتمويل
اإلرهاب ,كعليه تم التأكد من كفاية كمالءمة اإلجراءات التي اتخذتها للمتطلبات
كاألهداؼ العامة المنصوص عليها في هذق السياسة.
* تلتزـ الجمعية بتطبيق اإلجراءات التالية:
 -1التأكد من فهم جميع منسوبي كموظفي الجمعية لهذق السياسة كاطالعهم عليها
كاالخذ باالحتياطات الالزمة لمكافحة غسل األمواؿ كجرائم تمويل اإلرهاب.
 -2مراجعة سياسة كإجراءات مكافحة غسل كإجراءات مكافحة غسل األمواؿ كتمويل
اإلرهاب بانتظاـ لضماف فعاليتها  ,كعالكة على مراجعة السياسة كاإلجراءات ,
فتشمل المراجعة أيضا:
*تقييم النظاـ الخاص أك إجراءات كشف أم عمليات غسل أمواؿ كتمويل إرهاب.
*تقييم كمراجعة تقارير العمليات الضخمة أك غير العادية كالتأكد من صحتها.
*مراجعة جودة اإلبالغ عن العمليات المشتبه فيها.
* تقييم مستول معرفة موظفي خدمة العمالء مسؤكلياتهم بهذق السياسة كإجراءاتها .

المادة الرابعة – التعامل مع النقود:
* المبالغ النقدية :يجب على جميع موظفي جمعية فيض عدـ قبوؿ أم مبالغ نقدية
من المتبرعين اك المستفيدين لغرض استثمارم أك مقابل الخدمة التي يقدمها.
* التحرم عن النقود كفحصها قبل ايداعها :تحرص جمعية فيض على توفير أجهزة
الكشف على النقود المزيفة قبل استالمها من المتبرعين.
*النقود المزكرة :في حاؿ ضبط نقود مزكرة  ,يتم فتح محضر يحتوم على معلومات
المتبرع كفئة العملة النقدية كالتاريخ كالوقت كالغرض من إيداع المبلغ على اف يتم
تصوير النقد كتبليغ الجهات المختصة (مؤسسة النقد ككزارة العمل كالتنمية
االجتماعية).
*الشيكات بدكف رصيد :في حاؿ التأكد من عدـ كجود رصيد في حساب العميل,
التواصل مع المتبرع إليجاد حل لذلك.
*الحواالت مجهولة المصدر :ال يمكن السيطرة على التحويالت الداخلية  ,أما التحويالت
الخارجية مجهولة المصدر  ,فيتم قبولها مبدئيا مع إبالغ الجهات المعنية عنها التخاذ قرار
نهائي بشأنها.

المادة الخامسة – التعامل مع العمالء كبياناتهم:
لسالمة تطبيق هذق السياسة ,يتوجب على الموظف المخوؿ باستالـ أك تسليم األمواؿ
االمتثاؿ للشركط التالية:
*تعبئة نموذج معلومات العميل.
*التحقق من المتبرعين كالمستفيدين عن طريق:
-1مطابقة الهوية الوطنية أك بطاقة العائلة للسعوديين.
-2مطابقة اإلقامة لزكجه المواطن السعودم.
-3التحقق من العنواف الوطني كمكاف العمل لكل عميل.

المادة السادسة – التعليم كالتدريب:

أ /تلتزـ الجمعية باتخاذ كافة الخطوات للتأكد من حصوؿ العاملين الحاليين كالعاملين
الجدد على تدريب كاؼ كمنتظم يشمل الموضوعات التالية:
-1االتفاقيات كاألنظمة كالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل األمواؿ كتمويل اإلرهاب.
-2التقنيات كاألساليب كالممارسات السائدة في مكافحة غسل األمواؿ كتمويل
اإلرهاب.
 -3السياسات كاإلجراءات كالضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل األمواؿ كتمويل
اإلرهاب ,كمسؤكليات العاملين في مكافحة غسيل األمواؿ.

المادة السابعة – حفظ السجالت:
-1االلتزاـ بالحفظ الدكرم لسجالت المتبرعين ,كالمستفيدين سواء كانت السجالت
الكتركنية أك كرقية ,لضماف سهولة الرجوع إليها.
 -2إمكانية تقديم جميع سجالت المعلومات للجهات المختصة إذا لزـ االمر.
 -3تحديث الجالت بشكل دكرم كعند كل عملية إف كاف هناؾ لذلك.

المادة الثامنة – اإلبالغ عن العمليات المشتبه بها:
كفقا لاللتزامات المنصوص عليه في نظاـ غسل االمواؿ كالئحته التنفيذية يتوجب على
الموظف المفوض تبليغ الجهات المختصة فورا عن أم عمليه مشبوهة.
-1يجب على الموظف لتبليغ عن العملية المشتبه فيها بغض النظر عن تعليقها بأمر
أخرل.
-2تحرم الرية التامة كعدـ أفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أك غيرق.
 -3عدـ التعامل مع شخصية طبيعية اك اعتبارية مدرجة ضمن قوائم اإلرهاب.

المادة التاسعة – العقوبات
يخضع أم موظف يخل باشتراطات كتعليمات مكافحه اإلرهاب كغسل األمواؿ الى
العقوبات المنصوص عليها من قبل الدكلة دكف أدني مسؤكلية على الجمعية.

المادة العاشرة – بعض المؤشرات الدالة على غسل األمواؿ كتمويل
اإلرهاب:
-1إبداء العميل اهتماما غير عادم بشأف عدـ اإلفصاح عن هويته  ,أك تزكيد الجمعية
بمعلومات مضللة أك غير صحيحة تتعلق بهويته.
-2رغبة العميل في المشاركة في صفقات أك عقود غير كاضحة من حيث غرضها
القانوني أك االقتصادم اك عدـ انسجامها مع اهداؼ الجمعية كاستراتيجياتها.
-3معرفة الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل األمواؿ أك تمويل اإلرهاب أك أية
مخالفات جنائية أك تنظيمية.
-4االشتباق بأف العميل يقوـ بدكر الوكيل نيابة عن موكل مجهوؿ ,كالتردد أك االمتناع
عن إظهار الموكل أك أية معلومات عنه.
-5دخوؿ العميل في شراكة سليمة مع الجمعية  ,ثم طلب التصفية بعد كقت قصير
كالمطالبة باسترداد األمواؿ التي قاـ بدفعها للدخوؿ في الشراكة .
-6أف يكوف لدل الجمعية علم باف مصادر أمواؿ كممتلكات العميل هي مصادر غير
مشركعة.
-7توفر معلومات لدل الجمعية عن انتماء العميل أك العميل الحقيقي لمنظمة معركفة
بالنشاط اإلجرامي .
-8استخداـ حسابات مصرفية تعود ألشخاص آخرين  ,كال يمكن تفسير العالقة بينهم.
-9طلب العميل أك من ينوب عنه إلغاء المعلمة بمجرد محاكلة موظفي الجمعية
الحصوؿ على المعلومات المهمة الناقصة.
-10ثبوت التزكير في مستندات أك محررات أك كثائق.
-11كجود أطراؼ في العملية (المشتبه به الحقيقي أك غيرهم) محل تحقيقات من قبل
جهة خارجية.

