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سياسة اإلبالغ عن اشتباه حالة غسل األموال
 .1إرسال تقرير بالعملية املشتبه بها لوحدة التحريات املالية بشكل مباشر.
ً
 .2توفير جميع ما يتعلق بالعملية املبلغ عنها من مستندات وبيانات وافية عن العملية ذات العالقة وفقا لنموذج اإلبالغ املعتمد من قبل الوحدة ،على
أن يشتمل البالغ كحد أدنى على املعلومات اآلتية:
•

أسماء األشخاص املشتبه بتعامالتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.

•

بيان بالعملية املشتبه بها وأطرافها وظروف االكتشاف وحالتها الراهنة.

•

تحديد املبلغ محل العملية املشتبه بها.

•

أسباب ودواعي االشتباه التي استند إليها املوظف املسئول عن اإلبالغ.

 .3في حالة التبليغ يجب على املنشأة عدم إخطار أو تحذير العميل املبلغ عنه بالتبليغ أو االشتباه.
 .4تقدم مؤسسات األعمال واملهن غير املالية املحددة تقاريرها عن البالغات عند طلبها من وحدة التحريات املالية وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ
الطلب ويمكن أن يشتمل الطلب على ما يلي:
•

معلومات عن الطرف املبلغ عنه.

•

بيان باملعامالت التجارية أو املالية للمبلغ عنه أو األطراف ذات الصلة.

• تقديم املبررات واملؤشرات الدالة على الشك تتضمن املستندات.
ً
 .5يجب تسجيل نتائج التحقيق كتابتا واالحتفاظ بالسجل ملدة عشر سنوات مع أتاحته عند الطلب للجهات املختصة.
 .6عدم قبول آية مبالغ نقدية تكون أكثر من  10,000ريال (عشرة األلف ريال) بحيث ينبغي استيفائها بموجب أي من املعامالت البنكية مثل
(الشيكات – نقاط البيع – التحويل املباشر ......الخ).
إجراءات إدارة املخاطراملتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب:
ً
 .1تحديد ما إذا كان العميل الحالي أو الجديد واملستفيد الحقيقي سبق أن كان أو أنه حاليا أو من املحتمل أن يكون في املستقبل شخصا سياسيا
ً
ممثال للمخاطر.
 .2ضرورة اتخاذ التدابير املناسبة لتحديد مصدر ثروة أموال العمالء واملستفيدين الحقيقيين املحددين كأشخاص سياسيين ممثلي للمخاطر.
 .3تجنب التصرف الذي من شأنه تحذير العمالء بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي اشتباه يتبادر بشأن العمليات التي يقوم بها العميل وعلى
مؤسسات األعمال واملهن غير املالية التأكد مما يلي:
•

القبول الشكلي للعمليات املشتبه بها وعدم رفضها.

•

تجنب عرض البدائل للعمالء أو تقديم النصيحة أو املشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجرونها.
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•

املحافظة على سرية البالغات عن العمالء أو العمليات املشتبه بها واملعلومات املرتبطة بها املرفوعة لوحدة التحريات املالية.

 .4أال يؤدي إجراء االتصال بالعمالء أو مع األطراف الخارجية لالستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
 .5عدم إخطار العمالء بأن معامالتهم قيد املراجعة أو املراقبة ونحو ذلك.
 .6يتعين مراجعة السجالت املوجودة بصفة دورية ،بما يتضمن استمرار تحديث الوثائق أو البيانات أو املعلومات.
 .7ال يقتصر تطبيق إجراءات العناية الواجبة فقط للعميل الجديد ،لكنه يمتد ليشمل العمالء الحاليين علي أساس املخاطر الحساسة.
 .8يتعين إجراء مراجعة مرتين في السنة على األقل ،وإعداد مذكرة تشمل تلخيص نتائج للمراجعة واالحتفاظ بها بملف العميل.
 .9يتعين التحقق في أي انحراف خطير لقياس موثوقية الشخص أو الكيان الذي عرف بالعميل.
املراجع
اعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع ( )2020/14في دورته (األولى) هذه السياسة في 2020/2/15م .
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