
إجراءات الوقاية من 
عمليات غسل االموال وجرائم 

تمويل االرهاب  
  
 

مسجلة في وزارة الموارد البشرية
 والتنميــة االجتماعيــة بـــرقـــم (٧٤)



 

1  

 مقدمة 

تعد سٌاسة الولاٌة من عملٌات غسل األموال وجرائم تموٌل اإلرهاب أحد الركائز األساسٌة التً اتخذتها الجمعٌة فً مجال الرلابة     

هـ، والئحته التنفٌذٌة وجمٌع 33/5/3311بتارٌخ  13بالمرسوم الملكً رلم م/المالٌة وفماً لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر 

  .الالحمة لٌتوافك مع هذه السٌاسة التعدٌالت

 النطاق   

 .تحدد هذه السٌاسة المسؤولٌات العامة على كافة العاملٌن ومن لهم عاللات تعالدٌة وتطوعٌة فً الجمعٌة      

 البيان    

 :ً اتخذتها الجمعٌة فً سبٌل مكافحة عملٌات غسل األموال وجرائم تموٌل اإلرهابطرق الولائٌة الت     

 .تحدٌد وفهم وتمٌٌم لمخاطر غسل األموال وتموٌل اإلرهاب التً تتعرض لها الجمعٌة  .3

 .اتخاذ لرارات مبررة فً شأن الحد من مخاطر غسل األموال وتموٌل اإلرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات  .2

 تعزٌز برامج بناء المدرات والتدرٌب رفع كفاءة العاملٌن بما ٌتالءم مع نوعٌة األعمال فً الجمعٌة فً مجال المكافحة  .1

 .رفع كفاءة المنوات المستخدمة للمكافحة وتحسٌن جودة التعرف على العمالء وإجراءات العناٌة الواجبة  .3

 .ٌة األعمال فً الجمعٌة توفٌر األدوات الالزمة التً تساعد على رفع جودة وفاعل .5

 .إلامة برامج توعوٌة لرفع مستوى الوعً لدى العاملٌن فً الجمعٌة لمكافحة غسل األموال وجرائم تموٌل اإلرهاب  .6

 .االعتماد على المنوات المالٌة غٌر النمدٌة واالستفادة من ممٌزاتها للتملٌل من استخدام النمد فً المصروفات  .7

 .التعرف على المستفٌد الحمٌمً ذو الصفة الطبٌعٌة أو االعتبارٌة فً التبادل المالً  .8

السعً فً إٌجاد عملٌات ربط الكترونً مع الجهات ذات العاللة للمساهمة فً التأكد من هوٌة األشخاص والمبالغ  .9

 .المشتبه بها 

 املسؤوليات      

ى جمٌع العاملٌن الذٌن ٌعملون تحت إدارة واشراف الجمعٌة االطالع على تطبك هذه السٌاسة ضمن أنشطة الجمعٌة وعل      

األنظمة المتعلمة بمكافحة غسل األموال وعلى هذه السٌاسة واإللمام بها والتولٌع علٌها، وااللتزام بما ورد فٌها من أحكام عند 

لن الخصوص وتزوٌد جمٌع اإلدارات واأللسام الوظٌفٌة. وعلى اإلدارة المالٌة نشر الوعً فً ذ أداء واجباتهم ومسؤولٌاتهم

 .بنسخة منها 

 .وتحرص الجمعٌة حال التعالد مع متعاونٌن على التأكد من إتباعهم والتزامهم بمواعد مكافحة غسل األموال وتموٌل اإلرهاب 

 املراجع       

وتحل هذه السٌاسة   م2722/ 72/ 77 ٌوم  فً( هذه السٌاسة الطارئ االول ة الجمعٌة فً االجتماع )اعتمد مجلس إدار       

 .محل جمٌع سٌاسات لواعد السلون الموضوعة سابما 
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