
 

 

 

 

 

 

 

اجراءات مكافحة تمويل وسياسات 

 االرهاب وغسل االموال 

 

 



 

 

 تحديد و فهم مخاطر اإلرهاب      

 الممدمة
. 

األموال وجرائم تمويل اإلرهاب أحد الركائز  تعد سياسة مؤشرات االشتباه بعمليات غسل
األساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرلابة المالية وفماً لنظام مكافحة غسل 

هـ، والئحته 33/5/3311بتاريخ  13األموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رلم م/

 .التنفيذية وجميع التعديالت الالحمة ليتوافك مع هذه السياسة

 
 نطاقال
. 

تحدد هذه السٌاسة المسؤولٌات العامة على كافة العاملٌن ومن لهم عاللات تعالدٌة 

 .وتطوعٌة فً الجمعٌة

 
 البيان

. 
 :مؤشرات لد تدل ارتباطا بعملٌات غسل األموال أو جرائم تموٌل اإلرهاب

العمٌل اهتماماً غٌر عادي بشأن االلتزام لمتطلبات مكافحة غسل األموال أو  ابداء .1

 .جرائم تموٌل اإلرهاب، وبخاصة المتعلمة بهوٌته ونوع عمله
 .رفض العمٌل تمدٌم بٌانات عنه أو توضٌح مصدر أمواله وأصوله األخرى  .2
أو رغبة العمٌل فً المشاركة فً صفمات غٌر واضحة من حٌث غرضها المانونً  .3

 االلتصادي أو عدم انسجامها مع استراتٌجٌة االستثمار المعلنة
محاولة العمٌل تزوٌد الجمعٌة بمعلومات غٌر صحٌحة أو مضللة تتعلك بهوٌته  .4

 .و/أو مصدر أمواله
علم الجمعٌة بتورط العمٌل فً أنشطة غسل أموال أو جرائم تموٌل إرهاب، أو أي  .5

 .مخالفات جنائٌة أو تنظٌمٌة



 

 

 
 .مٌل عدم االهتمام بالمخاطر والعموالت أو أي مصارٌف أخرىإبداء الع .6
اشتباه الجمعٌة فً أن العمٌل وكٌل للعمل نٌابة عن موكل مجهول، وتردده  .7

 .وامتناعه بدون أسباب منطمٌة، فً إعطاء معلومات عن ذلن الشخص أو الجهة
 .صعوبة تمدٌم العمٌل وصف لطبٌعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام .8
لٌام العمٌل باستثمار طوٌل األجل ٌتبعه بعد مدة وجٌزة طلب تصفٌة الوضع  .9

 .االستثماري وتحوٌل العائد من الحساب
 .وجود اختالف كبٌر بٌن أنشطة العمٌل والممارسات العادٌة -11
طلب العمٌل من الجمعٌة تحوٌل األموال المستحمة له لطرف آخر ومحاولة  -11

 .الجهة والمحول إلٌها عدم تزوٌد الجمعٌة بأي معلومات عن
محاولة العمٌل تغٌٌر صفمة أو إلغاءها بعد تبلٌغه بمتطلبات تدلٌك  -12

 .المعلومات أو حفظ السجالت من الجمعٌة
طلب العمٌل إنهاء إجراءات صفمة ٌستخدم فٌها ألل لدر ممكن من  -13

 .المستندات
 علم الجمعٌة أن األموال أو الممتلكات إٌراد من مصادر غٌر مشروعة -14
تناسب لٌمة أو تكرار التبرعات والعملٌات مع المعلومات المتوفرة عن عدم  -15

 .المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حٌاته وسلوكه
 .انتماء العمٌل لمنظمة غٌر معروفة أو معروفة بنشاط محظور -16
ظهور عالمات البذخ والرفاهٌة على العمٌل وعائلته بشكل مبالغ فٌه وبما  -17

 )خاصة إذا كان بشكل مفاجئ ال ٌتناسب مع وضعه االلتصادي

 
طرق الولائٌة التً اتخذتها الجمعٌة فً سبٌل مكافحة عملٌات غسل األموال وجرائم 

 : تموٌل اإلرهاب

تحدٌد وفهم وتمٌٌم لمخاطر غسل األموال وتموٌل اإلرهاب التً تتعرض لها   .1

 .الجمعٌة

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

 .الخاصة بالمنتجات والخدمات

تعزٌز برامج بناء المدرات والتدرٌب رفع كفاءة العاملٌن بما ٌتالءم مع نوعٌة  .3

 .األعمال فً الجمعٌة فً مجال المكافحة



 

 

 

رفع كفاءة المنوات المستخدمة للمكافحة وتحسٌن جودة التعرف على العمالء   .4

 .وإجراءات العناٌة الواجبة

 .الزمة التً تساعد على رفع جودة وفاعلٌة األعمال فً الجمعٌةتوفٌر األدوات ال .5

إلامة برامج توعوٌة لرفع مستوى الوعً لدى العاملٌن فً الجمعٌة لمكافحة غسل  .6

 .األموال وجرائم تموٌل اإلرهاب

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

 .روفاتالنمد فً المص

 .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  .9

 .من هوٌة األشخاص والمبالغ المشتبه بها
 

 : المسؤولٌات
11. . 

تطبك هذه السٌاسة ضمن أنشطة الجمعٌة وعلى جمٌع العاملٌن الذٌن ٌعملون تحت 
الجمعٌة االطالع على األنظمة المتعلمة بمكافحة غسل األموال  وإشرافإدارة 

وعلى هذه السٌاسة واإللمام بها والتولٌع علٌها، وااللتزام بما ورد فٌها من أحكام 
ة. وعلى اإلدارة المالٌة نشر الوعً فً عند أداء واجباتهم ومسؤولٌاتهم الوظٌفٌ

 .ذلن الخصوص وتزوٌد جمٌع اإلدارات واأللسام بنسخة منها
وتحرص الجمعٌة حال التعالد مع متعاونٌن على التأكد من إتباعهم والتزامهم 

 .بمواعد مكافحة غسل األموال و جرائم تموٌل اإلرهاب

 


