
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فحةلمكاواإلجراءات والضوابط  سياسة التدابير الوقائية
 اب غسل األموال وتمويل اإلره لياتعم

 م 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 1 of 5 
 

 

 التعريفات :  

خالفا جريمة غسل األموال: يقصد بغسل األموال إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال ً مكتسبة   •

وعة المصدر.  ع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشر  للشر

ي بأي صورة  • ي أو إرهاب  تمويل اإلرهاب: توفير أموال الرتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهاب 

ي ذلك التمويل 
ي النظام، بما ف 

  .من الصور الواردة ف 

 كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتالكهاألموال: األصول أو الموارد االقتصادية أو  • 
ً
   -الممتلكات أيا

والوثائق والصكوك -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة

    والمستندات والحواالت وخطابات االعتماد 
ً
كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها.   أيا

ي تدل عىل ملكية أو مصلحة ويشمل ذلك النظم اإللكي  
ونية أو الرقمية، واالئتمانات المرصفية الت 

فيها، وكذلك جميع أنواع األوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من 

  .هذه األموال

 االستناد :  

الحد العرص  ي يشهدها 
الت  االقتصادية  الجرائم  األموال من  نالت هذه  تعتي  جرائم غسل  يث وقد 

الجريمة اهتمام الكثير من الدول لما تسببه من آثار سلبية تهدد التنمية. بالرغم من الجهود المبذولة 

، وما زالت  ي تزايد عىل المستوى الدولي
من قبل دول العالم لمكافحة هذه الظاهرة إال أن حجمها ف 

العربية السعودية مكافحة غسل   عمليات ضبط األموال الناجمة عنها محدودة. لقد أولت المملكة

األموال ومكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله اهتمامها وعنايتها حيث صدر نظام لمكافحة غسل األموال 

(م/  رقم  الكريم  الملكي  ي    39بالمرسوم 
رقم  1424/ 06/ 25(ف  الكريم  الملكي  بالمرسوم  عدل  ثم  ـه 

 02/ 05(بتاري    خ    20ريم رقم (م/ ـه ثم عدل بالمرسوم الملكي الك1433/ 11/05(وتاري    خ    31(م/ 

ـه، والئحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم   1439/ 

(وتاري    خ   4ـه والئحته التنفيذية، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (12/2/1439(وبتاري    خ    21(م/ 

ا1440/ 01/ 15 ي بالموافقة عىل األهداف االسي 
تيجية الوطنية لمكافحة غسل األموال ـه، القاض 

 ومكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك األهداف. 
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 االعتبار :  

ي 
الت  الركائز األساسية  الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب أحد  تعد سياسة 

  
ً
وفقا المالية  الرقابة  مجال  ي 

ف  الجمعية  الصادر اتخذتها  السعودي  األموال  غسل  مكافحة  لنظام 

ـه، والئحته التنفيذية وجميع التعديالت الالحقة 1433/ 5/ 11بتاري    خ    31بالمرسوم الملكي رقم م/ 

  .ليتوافق مع هذه السياسة

 

 السياسية :   النطاق 

 : ي سبيل مكافحة غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب إجراء التالي
 تستهدف الجمعية ف 

ي تتعرض لها الجمعية. تحد .1
 يد وفهم وتقييم لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الت 

الخاصة   .2 اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مخاطر  من  الحد  شأن  ي 
ف  رة  مي  قرارات  اتخاذ 

 .بالمنتجات والخدمات

ي   .3
ف  األعمال  نوعية  مع  يتالءم  بما  العاملير   رفع كفاءة  والتدريب  القدرات  بناء  برامج  تعزيز 

ي مجال المكافحة. 
 الجمعية ف 

العمالء وإجراءات   .4 التعرف عىل  للمكافحة وتحسير  جودة  المستخدمة  القنوات  رفع كفاءة 

 العناية الواجبة. 

ي الجمعية.  .5
ي تساعد عىل رفع جودة وفاعلية األعمال ف 

 توفير األدوات الالزمة الت 

ي الجمعية لم .6
كافحة غسل األموال  إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملير  ف 

 .وجرائم تمويل اإلرهاب

اتها للتقليل من استخدام النقد   .7 االعتماد عىل القنوات المالية غير النقدية واالستفادة من ممير 

ي المرصوفات. 
 ف 

8.  . ي التبادل المالي
ي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية ف 

 التعرف عىل المستفيد الحقيق 

ي  .9
وب  الكي  إيجاد عمليات ربط  ي 

التأكد من   السعي ف  ي 
للمساهمة ف  العالقة  الجهات ذات  مع 

 .هوية األشخاص والمبالغ المشتبه بها
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 :    جراءات الوقائية الضوابط واإل 

ال باختصاصه يتعير  عليهم 
ُ
هي مجموعة من المهام واألعمال منوطة باإلدارة التنفيذية والموظفير  ك

ي حال وجود شبهه وقوع جريمة غسل أموال او تمويل إرهاب
 .إتباعها ف 

وعىل المسؤول األول او من يفوضه بموجب نظام الجمعيات األهلية والالئحة األساسية فيما يتعلق 

 :بغسل األموال ومكافحة اإلرهاب ما يىلي 

، ويجب   .1 ه باسم مجهول أو وهمي ع أو غير عدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري أو استقبال تي 

وذلك عند بداية التعامل مع هؤالء   التحقق من هوية المتعاملير  استنادا إل وثائق رسمية

ة أو عن طريق من ينوب عنهم. كما يجب  العمالء أو عند إجراء تعاقدات معهم بصفة مباشر

المنشأة   اسم  توضح  ي 
الت  االعتبارية  الصفة  ذات  للمنشآت  الرسمية  الوثائق  من  التحقق 

 .ذلك وعنوانها وأسماء المالكير  لها والمديرين والمفوضير  بالتوقيع عنها ونحو 

ووزارة   .2 العدل  الرقابية كوزارة  الجهات  تصدره  بما  التام  ام  يةااللي   البشر والتنمية    الموارد 

التجارة واالستثمار   السعودي وهيئة السوق المالية من    والبنك المركزياالجتماعية ووزارة 

 عىل التالي 
 :تعليمات تتعلق بمبدأ اعرف عميلك والعناية الواجبة عىل أن تشمل كحد أدب 

عير  الدائمير  أو العرضيير  بتسجيل الحد األدب  من البيانات عىل  ال  -أ تحقق من هوية جميع المتي 

ي 
ف  عات  التي  جمع  سياسات  وحسب  مالي  ي  رقاب  بنظام  ونيا 

الكي  تسجيلها  ويتم  مرقمة  سندات 

 .الجمعية

لهم   -ب تعود  الذين  لكافة  النظامية  أوضاعهم  من  والتحقق  الحقيقير   المستفيدين  هوية  تحديد 

امج الجمعية.   الخدمة النهائية وحسب سياسة العمل بإدارة الي 

ام باالحتفاظ بالسجال   -ج عشر سنوات  يل لمدة ال تقل عن  ت والوثائق المالية المرتبطة بالعمااللي  

المالية لياتيل وعموالحرص عىل أن تكون هذه السجالت كافية العطاء صورة متكاملة عن العم ه 

 ات المختصة. إل الجهقدم  ي ليل اتهامورة كدعند الرص  المشبوهه ليسهل استخدام هذه السجالت  

حركة   الرقابة عىل  ونقلاألمو د   الجمعية  ال  من حسابات  المستف ها  بعيدين  إل  تكون  عن وال  يدة 

 در أو الخدمة المطلوبة. المص

األموال واالفصاح عنها للجهات ليات غسل المشتبه بها أنها مرتبطة بعم ـه   االخطار عن العمليات

ي يطلبها   أداءفيه أو عدم  المختصة وال يكتق  باالمتناع عن التعامل مع العميل المشتبه  
 . المعاملة الت 

 ة بهدف المراقبة ورصد العمليات المشبوهة. المشبوه مليات المالية تنظيم تقارير دورية عن الع -و

 له تبه بها وتوفير الحماية والشية الكاملة ليات المشالحماية للموظف المبلغ عن العم -ح
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 المسؤوليات 

اف  تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع العاملير  الذين يعملون تحت إدارة واشر

بها  السياسة واإللمام  بمكافحة غسل األموال وعىل هذه  المتعلقة  الجمعية االطالع عىل األنظمة 

ام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعىل والتوقيع عليها،   وااللي  

ي ذلك الخصوص وتزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها
 .اإلدارة المالية نشر الوعي ف 

امهم بقواعد مكافحة غسل  وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونير  عىل التأكد من إتباعهم والي  

 .األموال وتمويل اإلرهاب


