
سياسة الوقاية من عمليات غسيل األموال 
وجرائم تمويل اإلرهاب 

مقدمة:

تعــد سياســة مؤشــرات االشــتباه بعمليــات غســل األمــوال وجرائــم تمويــل اإلرهــاب أحــد الركائز األساســية 

التــي اتخذتهــا الجمعيــة فــي مجــال الرقابــة الماليــة وفقــًا:

لنظــام مكافحــة غســل األمــوال الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/۲۰( وتاريــخ ٥/٢/١٤٣٩هـــ والئحتــه 

ــة. التنفيذي

ونظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/۲۱( وتاريــخ ١٢/٢/١٤٣٩هـــ 

وقواعــده التنفيذيــة.

النطاق:

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية

وتطوعيــة فــي الجمعيــة. طــرق الوقايــة التــي اتخذتهــا الجمعيــة فــي ســبيل مكافحــة عمليــات غســل 

األمــوال وجرائــم تمويــل اإلرهــاب:

1. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تتعرض لها الجمعية.

2. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.

3. تعزيــز برامــج بنــاء القــدرات والتدريــب رفــع كفــاءة العامليــن بمــا يتــالءم مــع نوعيــة األعمــال فــي الجمعيــة فــي 

مجــال المكافحــة.

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

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

ــم  ــة لمكافحــة غســل األمــوال وجرائ ــن فــي الجمعي ــدى العاملي ــة لرفــع مســتوى الوعــي ل 6. إقامــة برامــج توعوي

ــل اإلرهــاب. تموي

7. االعتمــاد علــى القنــوات الماليــة غيــر النقديــة واالســتفادة مــن مميزاتهــا للتقليــل مــن اســتخدام النقــد فــي 

المصروفــات.

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

9. الســعي فــي إيجــاد عمليــات ربــط الكترونــي مــع الجهــات ذات العالقــة للمســاهمة فــي التأكــد مــن هويــة 

بهــا. المشــتبه  والمبالــغ  األشــخاص 



 المسؤوليات

تطبــق هــذه السياســة ضمــن أنشــطة الجمعيــة وعلــى جميع العامليــن الذين يعملون تحت إدارة واشــراف 

الجمعيــة االطــالع علــى األنظمــة المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال وعلــى هــذه السياســة واإللمــام 

بهــا والتوقيــع عليهــا، وااللتــزام بمــا ورد فيهــا مــن أحــكام عنــد أداء واجباتهــم ومســؤولياتهم الوظيفيــة. 

وعلــى اإلدارة الماليــة نشــر الوعــي فــي ذلــك الخصــوص وتزويــد جميــع اإلدارات واألقســام بنســخة منهــا.

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد

مكافحة غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب.


