
سياسة 
مكافحة جرائم االرهاب وتمويله 

مسجلة في وزارة الموارد البشرية
 والتنميــة االجتماعيــة بـــرقـــم (٧٤)



 

1  

: مقدمة  
 لالئحة وفقا   المالٌة الرقابة مجال فً الجمعٌة اتخذتها التً األساسٌة الركائز أحد وتموٌل اإلرهاب جرائم مكافحة سٌاسة تعد

    هـ،2/5/4444 بتارٌخ (222) رقم  الوزراء مجلس بقرار الصادر السعودي وتموٌله اإلرهاب جرائم مكافحة لنظام التنفٌذٌة

   

: النطاق  
  . الجمعٌة فً وتطوعٌة تعاقدٌة عالقات لهم ومن العاملٌن كافة على العامة المسؤولٌات السٌاسة هذه تحدد

 

 تنص املادة الثامنة عشر :
والمنظمات غٌر الهادفة إلى الربح، عند وضع السٌاسات على المؤسسات المالٌة، واألعمال والمهن غٌر المالٌة المحددة ،  -4

 : تضمٌنها اآلتً -المشار إلٌها فً المادة )السابعة والستٌن( من النظام-واإلجراءات والضوابط 
األحكام المتصلة بالتدابٌر الواردة فً النظام والالئحة، بما فٌها المتعلقة بإجراءات إدارة المخاطر لعالقات العمل قبل  -أ
  . تمام عملٌة التحقق من العمٌلإ
 .إجراءات اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة -ب
ترتٌبات عمل إدارة االلتزام المناسبة لمكافحة تموٌل اإلرهاب، بما فً ذلك تعٌٌن مسؤول عن هذا الجانب على مستوى  -ج

 .اإلدارة العلٌا
 .تموٌل اإلرهابأي تدابٌر إضافٌة تعتمدها الجهة الرقابٌة لضمان مكافحة  -د
 .إجراءات فحص كافٌة لضمان معاٌٌر عالٌة عند توظٌف منسوبٌها -هـ
       .برامج تدرٌب الموظفٌن المستمرة -و
 .آلٌة تدقٌق مستقلة الختبار فاعلٌة وكفاٌة السٌاسات واإلجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة تموٌل اإلرهاب -ز
 .لٌات الشركات التابعة لها خارج المملكة والحد منها بالشكل المناسبالتزامات إدارة المخاطر المرتبطة بعم -ح

 .على أن ٌراعى عند وضعها لتلك السٌاسات واإلجراءات والضوابط أن تكون متناسبة مع طبٌعة وحجم أعمالها
التابعة لها فً دولة على المؤسسات المالٌة، واألعمال والمهن غٌر المالٌة المحددة، التأكد من أّن فروعها والشركات   -2

أجنبٌة التً تمتلك فٌها حصة أغلبٌة؛ تطبّق المتطلبات المنصوص علٌها فً النظام والالئحة، وذلك فً الحاالت التً تكون 
فٌها متطلبات مكافحة تموٌل اإلرهاب فً دولة أجنبٌة أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب أحكام النظام والالئحة. وإن 

جنبٌة تسمح بذلك، فعلى المؤسسات المالٌة، واألعمال والمهن غٌر المالٌة المحددة، إبالغ الجهة الرقابٌة لم تكن الدولة األ
       .فً المملكة بذلك، وعلٌها كذلك االلتزام بأي تعلٌمات تتلقاها من الجهة الرقابٌة المختصة فً المملكة فً هذا الشأن

بناء  على نتائج تقٌٌم  -المالٌة المحددة، والمنظمات غٌر الهادفة للربح على المؤسسات المالٌة، واألعمال والمهن غٌر   -3
تنفٌذ ضوابط وسٌاسات وإجراءات داخلٌة لمكافحة تموٌل اإلرهاب وتحدٌثها بحٌث تشمل تحدٌد مستوى المخاطر  -المخاطر

 .ما دعت الحاجةوالنوع المناسب من التدابٌر إلدارتها والحد منها بشكٍل فاعل، ومراقبتها، وتعزٌزها كل
 

 خـتـامـًا :

 على االطالع الجمعٌة وإشراف إدارة تحت ٌعملون الذٌن العاملٌن جمٌع وعلى الجمعٌة أنشطة ضمن السٌاسة هذه تطبق

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

 واألقسام اإلدارات جمٌع وتزوٌد الخصوص ذلك فً الوعً نشر المالٌة اإلدارة وعلى الوظٌفٌة. ومسؤولٌاتهم واجباتهم أداء

 .منها بنسخة
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