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 الوثيقة  . حول 1  
 معلومات الوثيقة 1.1 

 سياسة االشتباه بعمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب االسم 
 1.0 اإلصدار 
 مجلس اإلدارة  املالك  

 16/6/2022 تاريخ االعتامد

 االعداد واملراجعة  2.1
 التاريخ  القطاع / اإلدارة   الدور 

 1/3/2022 اإلدارة القانونية  اإلعداد  
 16/3/2022 اللجنة التنفيذية  املراجعة 
 19/3/2022 اإلدارة التنفيذية  التوصية 

 االعتامد  3.1
 التاريخ  املسمى الوظيفي   

 16/6/2022 مجلس اإلدارة 

 قامئة توزيع الوثيقة  4.1
 الغرض  القطاع / اإلدارة  اإلصدار 

 التطبيق وااللتزام جميع أصحاب العالقة 1.0

 سجل تعديل الوثيقة    5.1
 التاريخ  وصف التغيي  أعدها اإلصدار 

 16/6/2022 نسخة أوىل    اإلدارة القانونية 1.0

 مراجعة الوثيقة   6.1
املالكة للسياسة مراجعة الوثيقة سنويا أو عند الحاجة للتأكد من انسجامها مع األنظمة  يتطلب من اإلدارة  

 واللوائح ذات العالقة. 
 اتفاقية الحفاظ عىل الرسية 7.1

املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة هي ملك لـ “جمعية الحوكمة “وال يجوز نسخها أو إرسالها إىل جهة  
استغاللها يف أي غرض آخر غي الغرض الذي تم تقدميها من أجله دون موافقة  خارجية أو استخدامها أو  

 خطية من “مجلس إدارة الجمعية”.
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 األسس واملنطلقات   .2
 مراجع تستند عليها السياسة    1.2

  ، والالئحة التنفيذية للنظام.نظام الجمعيات التعاونية 1.1.2
 الالئحة األساسية لجمعية الحوكمة   2.1.2

  نظام مكافحة غسل األموال، والالئحة التنفيذية للنظام. 1.1.3
  نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله، والالئحة التنفيذية للنظام. 1.1.4

 
 

 التعريفات و االختصارات   2.2
 التعريف املصطلح 

 جمعية الحوكمة التعاونية مبنطقة الرياض  الجمعية  

 مجلس إدارة جمعية الحوكمة التعاونية   مجلس اإلدارة  

كل من له مصلحة مع الجمعية، كاملساهمني، والعاملني، والعمالء، واملوردين،    أصحاب املصلحة  
 وأصحاب الهبات والتربعات واملجتمع

إضافة الصفة النظامية والرشعية للامل الذي تم الحصول عليه بطرق غي   غسل األموال 
 نظامية وذلك عن طريق تدوير هذا املال عرب مجاالت وقنوات استثامر رشعية.

توفي أموال الرتكاب جرمية إرهابية أو ملصلحة كيان إرهايب أو إرهايب بأي     متويل اإلرهاب
صورة من الصور الواردة يف النظام، مبا يف ذلك متويل سفر إرهايب 

 وتدريبه. 
 تشكل من مساهمي الجمعية مبوجب أحكام نظام الجمعيات التعاونية جمعية  الجمعية العمومية 

 الغرض من السياسة        3.2
تعد هذه السياسة ذات أهمية كبية لجمعية الحوكمة التعاونية وتضع الجمعية عىل عاتقها دور الرقابة املالية  

التنفيذ والئحته  السعودي  األموال  غسل  مكافحة  نظام  اتباع  طريق  عن  جرائم  ية،  الفعال  مكافحة  ونظام 
واتباع اإلجراءات والضوابط لهذه السياسة للحد من أي مامرسات يشتبه   اإلرهاب ومتويله، والئحته التنفيذية.

 بأنها عمليات لغسل األموال ومتويل اإلرهاب. 
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 أهداف السياسة  4.2 

 منع العمليات املالية املخالفة والحد منها يف تعامالت الجمعية. 1.4.2

 تقديم دليل يحدد اإلجراءات املطلوب اتباعها عند التحقق من العمليات املالية ومدى موثوقيتها.      2.4.2

تعزيز النزاهة والشفافية وثقة أصحاب املصلحة عن طريق التعامل مع العمليات املخالفة بشكل       3.4.2
 مبارش وفوري. 

 
 نطاق تطبيق السياسة   5.2 
السياسة جميع منسويب الجمعية من املوظفني ومجلس اإلدارة والجمعية  يدخل يف نطاق هذه  

 .العمومية ومن له عالقة تعاقدية أو تطوعية مع الجمعية
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 بيان السياسة .3
 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة  1.3

املراجعة  ويتم تكليف لجنة  ومتويل اإلرهاب،تفعيل الرقابة وتحديد املخاطر لعمليات غسل األموال     1.1.3
 تكون مسؤولة عن الرقابة للمعامالت املالية.ل

 

 تبه فيه. مليات املشعطبيق اإلجراءات املناسبة ملعالجة الت    2،1.3

 

 اإلجراءات الالزمة عند حدوث أي عملية يتم االشتباه فيها. تدريب املوظفني عىل معرفة    3.1.3

 

 اإلبالغ الفوري للسلطات املختصة عند وجود عملية مشتبه فيها.    4.1.3

 

 االستمرار بتطوير الرقابة الداخلية ومراجعة وتحديث السياسات كلام دعت الحاجة لذلك.    5.1.3

 

 اإلدارة واملوظفني.عقد دورات تدريبية ملجلس   6،1،3

 

 وضع إمييل لإلبالغ عن أي حالة اشتباه بعمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب.   7،1،3

 

 إجراءات االشتباه بجرائم غسل األموال. 2.3

 عند وجود اشتباه بعمليات غسل لألموال يجب أن تكون هناك إجراءات استباقية متبعة وهي كاآليت: 
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تحديد هوية العميل  تعبئة منوذج يتم فيه وضع التدابي الالزمة عند التعامل مع العمالء عن طريق     1.2.3
 وأخذ املعلومات الكافية التي تبني تعامالته. 

 

 إجراءات التحري املناسبة عند تعيني املسؤولني واملوظفني.      2.2.3

 

لإلبالغ عن أي حالة اشتباه بعمليات غسل األموال  ووضع إمييل تسهيل وتوضيح متطلبات اإلبالغ    3.2.3
 ومتويل اإلرهاب. 

 

إعداد السجالت وتوضع بها جميع املعلومات املطلوبة ويتم حفظها بشكل مناسب لتسهيل   4.2.3
 استعادتها ومراجعتها. 

 

الكشف عن   املراقبة بشكل مستمر ووضع آلية لتحديد املخاطر والتي عن طريقها يتم تسهيل 5.2.3
 العمليات املشبوهة.

 

 املؤرشات التي قد تدل عىل االرتباط بجرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب  3.3

االلتزام بالسياسات املتعلقة بتمويل اإلرهاب وغسل األموال   عدمإبداء العضو اهتامماً واضحاً بشأن  1،3،3
 وبخاصة املتعلقة بهويته ونوع عمله.

 

 رى.رفض العضو تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخ  2،3،3          

 

 .بشكل عامصعوبة تقديم العضو وصف لطبيعة عمله وعدم قدرته عىل توضيح أنشطته    3،3،3          

 

 .تزويد العضو للجمعية مبعلومات غي صحيحة تتعلق بهويته ومصدر أمواله  4،3،3          
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 .بالجمعية مساهمتهاهتامم العضو بشؤون املخاطر عند  عدم 5،3،3           

          

 تصفية استثامره.عندما يقوم العضو باستثامر طويل األجل وبعد مدة وجيزة يطلب   6.3.3           

 

طلب العضو من الجمعية تحويل أمواله لطرف آخر وعدم تزويد الجمعية باملعلومات عن الطرف   7،3،3        
 .املحول له

 

قيام العضو بتوكيل أعامله وأنشطته لجهة أو لشخص مجهول مع عدم رغبته بإبداء أي معلومات     8.3.3      
 للجمعية عن ذلك الشخص أو الجهة.

 رغبة العضو باالستثامر يف مشاريع غي واضحة وغي مجدية وال تعود بالنفع عىل الجمعية.      9.3.3      

 

 إجراءات اإلبالغ  4.3      

عند وجود حالة اشتباه بجرمية متويل اإلرهاب أو غسل األموال يقوم عضو الجمعية أو عضو مجلس اإلدارة   1.4.3 
 أو املوظف بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة أو املسؤول املكلف

 

 يوم عمل 22يتوىل مجلس اإلدارة دراسة البالغ والتحقق من صحته خالل  2،4،3

 

 يقع عىل عاتق مجلس اإلدارة إبالغ الجهات الرسمية عند تحقق االشتباه خالل شهر واحد.  3.4.3

 العقوبات 5.3

يخضع أي عضو أو موظف يقوم باإلخالل باألنظمة والسياسات املتبعة لجرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
جمعية الحوكمة التعاونية ة دون أدىن مسؤولية عىلإىل العقوبات املنصوص عليها من قبل الدول . 

 

 

 

 


