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سياسات مكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال
تمهيد
تعــد سياســة الوقايــة مــن عمليات غســل األمــوال وجرائــم تمويل اإلرهــاب أحد
الركائــز األساســية الــي اتخذتهــا المؤسســة فــي مجــال الرقابــة الماليــة وفقـ ً
ـا
لنظــام مكافحــة غســل األمــوال الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم
م 31/بتاريــخ 1433/5/11هـــ ،والئحتــه التنفيذيــة وجميــع التعديــات الالحقــة
ليتوافــق مــع هــذه السياســة.
تحديث ونرش اإلجراءات والسياسات الخاصة بغسيل األموال
تقــوم المؤسســة مــن خــال إجــراءات إدارة المخاطــر بوحــدة المراجعــة
الداخليــة بتحديــث إجــراءات وسياســات محاربــة غســيل األمــوال بمــا يتفــق
والئحــة نظــام مكافحــة غســل األمــوال الصــادر باألمــر الســامي والمنشــور
فــي بتاريــخ  13/2/1439العــدد  4695ص 5والحصــول عــى موافقــة مجلــس
االمنــاء عليهــا وتوعيــة العاملــن والمتطوعــن بالمؤسســة بهــا.
الغــرض :وجــود إجــراءات وسياســات موثقــة وفعالــة لمنــع عمليــات غســيل
األمــوال.
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مراقبة المعامالت والوثائق والبيانات
مراقبــة المعامــات والوثائــق والبيانــات وفحصهــا بشــكل مســتمر لضمــان
توافقهــا مــع مــا لديهــا مــن معلومــات عــن المتــرع وأنشــطته التجاريــة
والمخاطــر الــي يمثلهــا وعــن مصــادر أموالــه عنــد الحاجــة . .
الغرض :اكتشاف أي مخالفات أو حاالت اشتباه
اإلبالغ عن اشتباه بعملية غسيل أموال
إذا اشــتبهت المؤسســة مــن خــال إجــراءات الفحــص والمراقبــة وبأســباب
معقولــة بــأن عمليــة التــرع بأمــوال هــي نتيجــة لجريمــة أو غســيل أمــوال
فتقــوم فــورا بإبــاغ اإلدارة العامــة للتحريــات المالية بأســباب االشــتباه مدعمة
ذلــك بالوثائــق الــي تــدل عــى حالــة اشــتباه كمــا تســتجيب ألي طلبــات مــن
اإلدارة فيمــا يخــص االشــتباه . .
الغرض :رسعة التعامل مع حاالت مشتبه بها
التنبيه عىل المتربع
يحظــر عــى المؤسســة أو أي مــن مديريهــا أو أعضــاء مجالســها أو أعضــاء
إداراتهــا التنفيذيــة أو االرشافيــة أو العاملــن فيهــا؛ القيــام بتنبيــه المتــرع أو
أي شــخص آخــر بــأن تقريــرا بموجــب النظــام أو معلومــات متعلقــة بذلــك قــد
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قدمــت أو ســوف تقــدم إىل اإلدارة العامــة للتحريــات الماليــة أو أن تحقيقــا
جنائيــا جــارٍ أو قــد أجــري وال يشــمل ذلــك الســلطات المختصــة أو المحامــن
الغرض :حفظ رسية التحقيق وضمان فاعليته.

مسؤولية المؤسسة تجاه المبلغ عنه
ال يرتتــب عــى المؤسســة وأي مــن أعضاء مجالســها أو أعضاء إدارتهــا التنفيذية
أو اإلرشافيــة أو العاملــن فيهــا؛ أي مســؤولية تجــاه ُ
المبلــغ عنــه عنــد إبــاغ
اإلدارة العامــة للتحريــات الماليــة أو تقديــم معلومــات لهــا بحســن نيــة.
الغرض :عدم اإلرضار بالمبلغ
رسية البيانات
عــى كل موظــف يعمــل فــي المؤسســة أو متطــوع بهــا االلــزام برسيــة
المعلومــات الــي يطلــع عليهــا ضمــن نطــاق أداء واجباتــه حــى بعــد انتهــاء
مســؤولياته.
الغرض :الحفاظ عىل رسية البيانات والتحقيقات
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تدقيق المعامالت الكبرية وغري االعتيادية
تدقيــق جميــع المعامــات الــي تكون معقــدة وكبرية بشــكل غري عــادي وكذلك
أي نمــط غــر اعتيــادي للمعامالت الــي ال يكون غــرض التربع فيهــا واضحا.
الغرض :التدقيق اإلضافي عىل المعامالت غري االعتيادية
االحتفاظ بسجالت الفحص
االحتفــاظ بســجالت الفحــص مــدة عــر ســنوات وإتاحتهــا للســلطات المختصة
عنــد الطلب
الغرض :إمكانية التدقيق التاريخي عىل بعض المعامالت
تحديد مخاطر غسيل األموال والتعامل معها
تقــوم المؤسســة بتحديــد المخاطــر المحيطــة بإجــراءات مكافحــة غســيل
األمــوال فــي المؤسســة وإعــداد مهــام لمنعهــا أو الحــد مــن آثارهــا ويشــمل
ذلــك التدقيــق عــى نزاهــة العاملــن واالحتفــاظ باإلحصــاءات والســجالت عــن
عمليــات التــرع وأي عنــارص أخــرى.
الغرض :منع تعرض المؤسسة لعمليات غسيل أموال
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إقرار العاملني باالطالع عىل سياسات مكافحة غسيل األموال
عــى كل العاملــن بالمؤسســة االطــاع عــى سياســات مكافحــة غســيل
األمــوال والتوقيــع عــى إقــرار بذلــك .
الغرض :ضمان وعي العاملني بسياسات مكافحة غسيل األموال.
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