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مقدمة  
تعد سیاسة الوقایة من عملیات غسل األموال وجرائم تمویل اإلرھاب أحد الركائز األساسیة التي 

اتخذتھا الجمعیة في مجال الرقابة المالیة وفقاً لنظام مكافحة غسل األموال السعودي  الصادر 

بالمرسوم الملكي رقم م/ 31 بتاریخ 1433/5/۱۱ھـ، والئحتھ التنفیذیة وجمیع التعدیالت الالحقة 

لیتوافق مع ھذه السیاسة . 

النطاق  
تحدد ھذه السیاسة المسؤولیات العامة على كافة العاملین ومن لھم عالقات تعاقدیة وتطوعیة في 

الجمعیة. 

البیان  
طرق الوقائیة التي  اتخذتھا الجمعیة في سبیل مكافحة عملیات غسل األموال وجرائم تمویل 

اإلرھاب:  
غسل األموال وتمویل اإلرھاب التي تتعرض لھا الجمعیة.  1. تحدید وفھم وتقییم لمخاطر 

2. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل األموال وتمویل اإلرھاب الخاصة بالمنتجات  

والخدمات. 

3. تعزیز برامج ب ناء القدرات والتدریب رفع كفاءة العاملین بما یتالءم مع نوعیة األعمال في الجمعیة  

في مجال المكافحة. 

4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسین جودة التعرف على العمالء وإجراءات العنایة  

الواجبة.  

األدوات الالزمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلیة األعمال في الجمعیة.   5. توفیر 

6. إقامة برامج توعویة لرفع مستوى الوعي لدى العاملین في الجمعیة لمكافحة غسل األموال وجرائم  

تمویل اإلرھاب. 



7. االعتماد على القنوات المالیة غیر النقدیة واالستفادة من ممیزاتھا للتقلیل من استخدام النقد في  

المصروفات. 

الصفة الطبیعیة أو االعتباریة في التبادل المالي.   8. التعرف على المستفید الحقیقي ذو 

9. السعي في إیجاد عملیات ربط الكتروني مع الجھات ذات العالقة للمساھمة في التأكد من ھویة  

األشخاص والمبالغ المشتبھ بھا. 

المسؤولیات  
تطبق ھذه السیاسة ضمن أنشطة الجمعیة وعلى جمیع العاملین الذین یعملون تحت  إدارة و إشراف 

الجمعیة االطالع على األنظمة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وعلى ھذه السیاسة واإللمام بھا 

والتوقیع علیھا، وااللتزام بما ورد فیھا من أحكام عند أداء واجباتھم ومسؤولیاتھم الوظیفیة. وعلى  

اإلدارة المالیة نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزوید جمیع اإلدارات و األقسام بنسخة منھا. 

وتحرص الجمعیة حال التعاقد مع متعاونین على التأكد من إتباعھم والتزامھم بقواعد مكافحة غسل  

األموال وتمویل اإلرھاب. 



 

 

 

 

 

 

 التقييم النهائي  االحتمال  التأثير الخطر

 عالي متوسط عالي استخدام الحساب في معامالت خارج عمل الجمعية. 

أو  إيداع مبالغ غير معلومة المصدر سواء من جهات 

 أشخاص. 

 متوسط منخفض عالي  

المساعدة في عمليات غسيل األموال عن طريق استقبال  

 األموال في حساب الجمعية. 

 متوسط منخفض عالي

تحويل مبالغ من حساب الجمعية ألفراد أو جهات في غير  

 نشاط الجمعية. 

 متوسط منخفض عالي

 متوسط منخفضة عالي عدم تسجيل المبالغ واثباتها في دفاتر الجمعية 

 متوسط منخفضة عالي نظامية غير جهات الخطر: التعامل مع أشخاص أو

 

 

 

 اإلجراءات المتخذة : 

عدم صرف أي مبلغ من الحساب البنكي إال بعد استيفاء الدورة المستندية الخاصة   -1

 والمتوافقة مع سياسات الوزارة. بالجمعية

 عدم وجود صندوق بالجمعية. -2

 استقبال تبرعات من خارج المملكة. عدم  -3

 عدم تحويل أي مبالغ من حسابات الجمعية لخارج المملكة.  -4

 للجمعية.  ترد عدم استقبال أي تبرعات نقدية -5
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