سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب
يف مجعية خريكم لتعليم القرآن الكريم وحتفيظه
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تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية اليت اختذهتا اجلمعية يف
جمال الرقابة املالية حيث صدر نظام ملكافحة غسل األموال باملرسوم امللكي الكرمي رقم (م )39/وتاريخ

1424/06/25هـ ،مث عدل باملرسوم امللكي الكرمي رقم (م )31/وتاريخ 1433/05/11هـ ،مث عدل باملرسوم امللكي
الكرمي رقم (م )20/وتاريخ  1439/02/05هـ .كما صدر قرار جملس الوزراء رقم ( )42وتاريخ 1440/01/15هـ،
القاضي باملوافقة على األهداف االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والئحته التنفيذية ومجيع
التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه السياسة.
وبناء على نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية الصادر قرار جملس الوزراء برقم ( )61وتاريخ 1437/02/18هـ،
ووفقا للمادة رقم ( )40من الالئحة التنفيذية لنظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية املعتمدة بقرار وزير العمل رقم
( )73739وتاريخ 1437/6/11هـ املتضمن اختاذ اإلجراءات الالزمة يف موضوع التبليغ بكل ما يتعلق بغسل األموال
ومتويل االرهاب .جاءت هذه السياسة لتحقيق ما جاء يف األنظمة السابقة.
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حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملني واملتعاقدين واملتطوعني يف اجلمعية.
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 3.1حترص اجلمعية على نشر الوعي يف ذلك اخلصوص وتزويد مجيع اإلدارات واألقسام بنسخ من األنظمة املتعلقة
مبكافحة غسل األموال ومن هذه السياسة ،كما حترص حال التعاقد مع متعاونني على التأكد من إتباعهم
والتزامهم بقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 3.2على مجيع العاملني الذين يعملون حتت إدارة وإشراف اجلمعية االطالع على األنظمة املتعلقة مبكافحة غسل
األموال وعلى هذه السياسة واإلملام هبا والتوقيع عليها ،وااللتزام مبا ورد فيها من أحكام عند أداء واجباهتم
ومسؤولياهتم الوظيفية.
 3.3على املدير التنفيذي تكليف اإلدارات املناسبة لتنفيذ االجراءات املتعلقة هبذه السياسات.
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4
 4.1تقوم اجلمعية بتحديث اإلجراءات والسياسات اخلاصة مبكافحة غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب مبا يتفق مع
الئحة نظام مكافحة غسل األموال الصادرة من اجلهات ذات االختصاص يف الدولة ،واحلصول على موافقة جملس
اإلدارة عليها ونشرها وتوعية العاملني واملتطوعني باجلمعية هبا.
 4.2مراقبة املعامالت والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر.
 4.3إذا اشتبهت اجلمعية من خالل إجراءات الفحص واملراقبة وبأسباب معقولة بأن عملية التبع بأموال كان نتيجة
جلرمية أو غسل أموال بأن تبلغ فورا اإلدارة العامة للتحريات املالية بأسباب ووثائق االشتباه وتستجيب ألي طلبات
من اإلدارة فيما خيص االشتباه.
 4.4حيظر على اجلمعية أو أي من مديريها أو أعضاء جملس إدارهتا أو أعضاء إداراهتا التنفيذية أو اإلشرافية أو العاملني
فيها؛ تنبيه املتبع أو أي شخص آخر بأن تقريرا مبوجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف
تقدم إىل اإلدارة العامة للتحريات املالية أو أن حتقيقا جنائيا جار أو قد أجري.
 4.5ال يرتتب على من يبلغ عن أي عملية اشتباه يف غسل األموال أي مسؤولية جتاه املبلغ عنه عند إبالغ إدارة اجلمعية
وتقدمي املعلومات حبسن نية.
 4.6على كل موظف يعمل يف اجلمعية أو متطوع هبا االلتزام بسرية املعلومات اليت يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته
حىت بعد انتهاء مسؤولياته.
 4.7تدقيق مجيع املعامالت اليت تكون معقدة وكبرية بشكل غري عادي وكذلك أي منط غري اعتيادي للمعامالت اليت ال
يكون غرض التبع فيها واضحا.
 4.8االحتفاظ بسجالت الفحص – موقعة ومؤرخة – ملدة عشر سنوات وإتاحتها للسلطات املختصة عند الطلب.
 4.9تقوم اجلمعية بتحديد املخاطر احمليطة بإجراءات مكافحة غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب يف اجلمعية وإعداد
مهام ملنعها أو احلد من آثارها ،ويشمل ذلك التدقيق على نزاهة العاملني واالحتفاظ بإحصاءات وسجالت عن
عمليات التبع وأي عناصر أخرى وحتديثها باستمرار.
 4.10على كل العاملني باجلمعية االط الع على سياسات مكافحة غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب والتوقيع على
إقرار بذلك.
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5
 5.1حتديد وفهم وتقييم خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب اليت تتعرض هلا اجلمعية.
 5.2اختاذ قرارات مبرة يف شأن احلد من خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب اخلاصة باملنتجات واخلدمات.
 5.3تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب لرفع كفاءة العاملني مبا يتالءم مع نوعية األعمال يف اجلمعية يف جمال املكافحة.
 5.4رفع كفاءة القنوات املستخدمة للمكافحة وحتسني جودة التعرف على العمالء وإجراءات العناية الواجبة.
 5.5توفري األدوات الالزمة اليت تساعد على رفع جودة وفاعلية األعمال يف اجلمعية.
 5.6إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملني يف اجلمعية ملكافحة غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب،
وإعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفني املختص ني إلحاطتهم باألنظمة والتعليمات املتعلقة مبكافحة غسل األموال
وباملستجدات يف هذا اجملال.
 5.7االعتماد على القنوات املالية غري النقدية واالستفادة من مميزاهتا للتقليل من استخدام النقد يف املصروفات.
 5.8التعرف على املستفيد احلقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية يف التبادل املايل.
 5.9السعي يف إجياد عمليات ربط إلكرتوين مع اجلهات ذات العالقة للمسامهة يف التأكد من هوية األشخاص واملبالغ
املشتبه هبا.
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