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قائمة السياسات واإلجراءات عند االشتباه 
في أن األموال أو بعضها تمثل عمليات لها 

أو أنها سوف  عالقة بغسيل األموال
  تستخدم في عمليات غسل أموال

 

 

 جمعية أصدقاء ذوي اإلعاقة



                                                                                                                                                                           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

1 

 

مليات لها عالقة بغسيل قائمة السياسات واإلجراءات عند االشتباه في أن األموال أو بعضها تمثل ع
 األموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال 

م10/2022/  10( المنعقد بتاريخ 10رقم )في اجتماع مجلس االدارة  السياساتتم اعتماد هذه   

 مقدمة 

عمليات غس من  الوقاية  سياسة  ايتعد  اتخذتها  التي  األساسية  الركائز  أحد  األموال  الرقابة  ل  مجال  في  لجمعية 
هـ،  11/5/1433تاريخ ب  31ل األموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/يافحة غسالمالية وفقاً لنظام مك

 والئحته التنفيذية وجميع التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه السياسة. 
 

 النطاق 

السياسة   هذه  األعضاء  اتحدد  كافة  على  العامة  في    لين والعاملمسؤوليات  وتطوعية  تعاقدية  لهم عالقات  ومن 
 . الجمعية

 

 ل أموال: يغس الدالة على وجود شبهة مؤشرات قائمة ال

ل األموال، وبخاصة المتعلقة بهويته  يمتطلبات مكافحة غس بعميل اهتماماً غير عادي بشأن االلتزام  إبداء ال ▪
 ونوع عمله. 

 صوله األخرى. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأ ▪

عدم   ▪ أو  االقتصادي  أو  القانوني  غرضها  حيث  من  واضحة  غير  صفقات  في  المشاركة  في  العميل  رغبة 
 ها مع استراتيجية االستثمار المعلنة. انسجام

 محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.  ▪

 ل أموال، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية. ينشطة غسعلم الجمعية بتورط العميل في أ ▪

 ريف أخرى. إبداء العميل عدم االهتمام بالمخاطر والعموالت أو أي مصا ▪

اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية،   ▪
 في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة. 

 عميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام. قديم الصعوبة ت ▪

 فية الوضع االستثماري وتحويل العائد من الحساب.قيام العميل باستثمار طويل األجل يتبعه طلب تص ▪

 وجود اختالف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.  ▪

لطرف  ▪ له  المستحقة  األموال  تحويل  الجمعية  من  العميل  بأي    طلب  الجمعية  تزويد  عدم  ومحاولة  آخر 
 والمحول إليها. معلومات عن الجهة 

 عد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجالت من الجمعية. محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغاءها ب ▪

 طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.  ▪

 من مصادر غير مشروعة. ل أو الممتلكات إيراد علم الجمعية أن األموا ▪

المتوف ▪ المعلومات  مع  والعمليات  التبرعات  تكرار  أو  قيمة  تناسب  ونشاطه ودخله  عدم  به  المشتبه  رة عن 
 ونمط حياته وسلوكه. 
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ظهور عالمات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما ال يتناسب مع وضعه االقتصادي   ▪
 )خاصة إذا كان بشكل مفاجئ(. 

 ل األموال: ي التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غس قائمة السياسات واإلجراءات

 ا الجمعية. ل األموال التي تتعرض لهيتحديد وفهم وتقييم لمخاطر غس ▪

 ل األموال الخاصة بالمنتجات والخدمات. ياتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غس ▪

في   ▪ الجمعية  في  األعمال  نوعية  مع  يتالءم  بما  العاملين  كفاءة  رفع  والتدريب  القدرات  بناء  برامج  تعزيز 
 مجال المكافحة. 

 على العمالء وإجراءات العناية الواجبة.  كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف رفع  ▪

 توفير األدوات الالزمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية األعمال في الجمعية.  ▪

 . ل األموال يإقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غس  ▪

ع ▪ مميزات االعتماد  من  واالستفادة  النقدية  غير  المالية  القنوات  في  لى  النقد  استخدام  من  للتقليل  ها 
 المصروفات. 

 التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية في التبادل المالي.  ▪

األشخاص  السعي في إيجاد عمليات ربط إلكتروني مع الجهات ذات العالقة للمساهمة في التأكد من هوية   ▪
 والمبالغ المشتبه بها. 

 أموال:غسيل  االشتباه في عمليات عند إجراءات اإلبالغ 

 إرسال تقرير بالعملية المشتبه بها للمدير التنفيذي مع نسخة لإلدارة المالية.  ▪

توفير جميع ما يتعلق بالعملية المبلغ عنها من مستندات وبيانات عن العملية ذات العالقة على أن يشتمل   ▪
 اآلتية: غ كحد أدنى على المعلومات البال

 لمشتبه بتعامالتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم أسماء األشخاص ا -

 بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة  -

 مكان العملية المشتبه بها -

 عن البالغأسباب ودواعي االشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول  -

 أو تحذير العميل المبلغ عنه بالتبليغ أو االشتباه. في حال التبليغ يجب على الجمعية عدم إخطار  ▪

 : المسؤوليات

وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية   الجمعية،تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة   ▪
غس بمكافحة  المتعلقة  األنظمة  على  األموال  ياالطالع  عليها،  ل  والتوقيع  بها  واإللمام  السياسة  هذه  وعلى 

 تزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.  واالل

 على اإلدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها.  ▪

 . ل األموال يإتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غس تحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من  ▪
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