
 

 

 

 

 

 

 غسيل األموالمكافحة الئحة 

  



 

 :المقدمة

اليت اختذهتا اجلمعية يف جمال  الركائز األساسية  الوقاية من عمليات غسيل األموال أحد  تعد سياسة 
بتاريخ    31الرقابة املالية وفقا لنظام مكافحة غسيل األموال السعودي الصادر ابملرسوم امللكي رقم م/

والال11/5/1433 وستقوم    ئحة هـ  السياسة،  هذه  مع  لتتوافق  الالحقة  التعديالت  ومجيع  التنفيذية 
الدليل بشكل مستمر لتعزيز نظام احلوكمة وتطبيق أعلى املعايري يف مكافحة غسيل    اجلمعية بتطوير هذا

 .األموال

 :املادة األوىل .1

 سياسة اجلمعية الوقائية ملكافحة غسيل األموال  .1.1

 .تطبيق التدابري الوقائية الواردة بنظام مكافحة غسيل األموال .1.1.1

 .تطبيق إجراءات العناية الواجبة .1.1.2

 .االحتفاظ ابلسجالت  .1.1.3

 .اإلبالغ عن العمليات غري االعتيادية أو املشبوهة .1.1.4

اختاذ ترتيبات مالئمة إلدارة االلتزام مبعايري مكافحة غسيل األموال على مستوى  .1.1.5
 .اجلمعية

وإجر  .1.1.6 سياسات  األموال  وضع  غسيل  ملكافحة  ورقابة  داخلية  وضوابط  اءات 
والتأكد من كفايتها ومالءمتها، حبيث تطبق هذه السياسات على كامل اجلمعية من 

 .املوظفني واملتطوعني والداعمني ومن هلم عالقات تعاقدية مع اجلمعية

لضمان   .1.1.7 دوري  بشكل  األموال  مكافحة غسيل  وإجراءات  سياسات  مراجعة 
 .فعاليتها

  



 

 :املادة الثانية .2

 .بدأ معرفة املستفيد وتدابري العناية الواجبة جتاه املستفيدينم .2.1

املتعاملني  .2.1.1 والتحقق بصفة مستمرة من هوايت مجيع  املستفيدين  حتديد هوية 
إلثبات  نظاما  ومعتمدة  املفعول  سارية  أصلية  واثئق  ابستخدام  شركات  أو  أفرادا 

 .الشخصية

 :والتحقق منها واختاذ إجراءات العناية الواجبة ابنتظامحتديث بياانت املستفيد  .2.2

أو كفاية   .2.2.1 دقة  بشأن  حالة ظهور شكوك  املستفيد يف  بياانت  ينبغي حتديث 
البياانت اليت مت احلصول عليها مسبقا يف أي مرحلة من مراحل التعامل مع املستفيد 

الغ العملية،  أو يف حالة وجود اشتباه يف حدوث غسيل أموال بغض النظر عن حدود مب
الواجبة املشددة جتاه   العناية  تدابري وإجراءات  بتعزيز  تلتزم اجلمعية  إضافة على ذلك 

 .املستفيدين وعالقات العمل والعمليات ذات املخاطر العالية

 :املادة الثالثة .3

 :الطرق الوقائية اليت اختذهتا اجلمعية يف سبيل مكافحة عمليات غسيل األموال .3.1

 .وتقييم ملخاطر غسيل األموال اليت قد تتعرض هلا اجلمعيةحتديد وفهم  .3.1.1

اختاذ قرارات مربرة يف شأهنا احلد من خماطر غسيل األموال اخلاصة ابملنتجات   .3.1.2
 .واخلدمات والتربعات 

تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب لرفع كفاءة املوظفني مبا يتناسب مع نوعية   .3.1.3
 .أعمال اجلمعية يف جمال املكافحة

على  رفع   .3.1.4 التعرف  جودة  وحتسني  للمكافحة  املستخدمة  القنوات  كفاءة 
 .املستفيدين وإجراءات العناية الواجبة

 .توفري األدوات الالزمة اليت تساعد على رفع جودة وفاعلية األعمال يف اجلمعية .3.1.5



 

ملكافحة  .3.1.6 اجلمعية  املوظفني يف  لدى  الوعي  مستوى  لرفع  توعوية  برامج  إقامة 
 .غسيل األموال

النقدية واالستفادة من مميزاهتا للتقليل من االعتما .3.1.7 املالية غري  القنوات  د على 
 .استخدام النقد يف املصروفات 

 .التعرف على املستفيد احلقيقي ابلصفة الطبيعية أو االعتبارية يف التبادل املايل .3.1.8

السعي يف إجياد عمليات ربط إلكرتوين مع اجلهات ذات العالقة للمسامهة يف  .3.1.9
 .األشخاص واملبالغ املشتبهة هبا التأكد من هوية

 :املادة الرابعة .4

 مسؤوليات موظفي اجلمعية يف تطبيق هذه السياسة .4.1

تطبق هذه السياسة على أنشطة اجلمعية وعلى مجيع املوظفني واملتطوعني الذين  .4.1.1
يعملون حتت إدارة وإشراف اجلمعية واالطالع على األنظمة املتعلقة مبكافحة غسيل  

ا هذه  وعلى  أداء األموال  عند  أحكام  من  فيها  ورد  مبا  وااللتزام  هبا  واإلملام  لسياسة 
 .واجباهتم ومسؤولياهتم الوظيفية

على اإلدارة املالية نشر الوعي بذلك وتزويد مجيع اإلدارات واألقسام بنسخة   .4.1.2
منها وحترص اجلمعية حالة تعاقد مع متعاونني أو متطوعني على أن يتم التأكد من 

 قواعد مكافحة غسيل األموال اتباعهم والتزامهم ب


