
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة الوقاية من عمليات غسيل األموال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 21/1/0202م وتاريخ  0202لعام  3بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم 

 تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل األموال وذلك للعمل وفقها.

 



 
 

 

 منآلمجعية العالج ا

 سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم اإلرهاب
 

عد سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية اليت اختذهتا  ت
يف جمال الرقابة املالية وفقاً لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر ابملرسوم  العالج اآلمن  مجعية  

ديالت الالحقة ليتوافق مع هـ، والئحته التنفيذية ومجيع التع5/1433/ 11بتاريخ    31امللكي رقم م/
 .هذه السياسة

 :النطاق 
 .حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملني ومن هلم عالقات تعاقدية وتطوعية يف اجلمعية

 
 :املؤشرات الدالة على االرتباط بعمليات غسل األموال أو جرائم اإلرهاب

ابداء العميل اهتماًما غري عادًًي بشأن االلتزام مبتطلبات مكافحة جرائم غسيل األموال ومتويل   -
 .اإلرهاب, وخاصًة املتعلقة هبويته ونوع عمله

ضها القانوين أو االقتصادي أو رغبة العميل يف املشاركة يف صفقات غري واضحة من حيث غر  -
 .عدم انسجامها مع اسرتاتيجية االستثمار املعلنة

 .حماولة العميل تزويد اجلمعية مبعلومات غري واضحة أو مظللة تتعلق هبويته أو مصدر امواله -
علم اجلمعية بتورط العميل يف انشطة غسل اموال أو جرائم متويل ارهاب, أو أي خمالفا جنائية   -

 .يميةأو تنظ
 .ابداء العميل عدم االهتمام ابملخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى -
اشتباه اجلمعية يف أن العميل وكيل للعمل نيابًة عن موكل جمهول, وتردده وامتناعه بدون اسباب   -

 .منطقية يف اعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو اجلهة
 .فته أبنشطته بشكل عامصعوبة تقدمي العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معر  -



 
 

 
 .وجود اختالف كبري بني انشطة العميل واملمارسات العادية -
طلب العميل من اجلمعية حتويل األموال املستحقة له لطرف آخر وحماولة عدم تزويدها أبي   -

 .معلومات عن اجلهة احملّول إليها
 .ستندات طلب العميل إهناء اجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من امل -
 .علم اجلمعية أبن األموال أو املمتلكات ايراد من مصادر غري مشروعة -
عدم تناسب قيمة أو تكرار التربعات والعمليات مع املعلومات املتوفرة عن املشتبه به ونشاطه   -

 .ودخله ومنط حياته وسلوكه 
يتناسب مع   - فيه, ومبا ال  مبالغ  العميل وعائلته بشكل  والرفاهية على  البذخ  ظهور عالمات 

 . وضعه االقتصادي خاصًة إذا كان بشكل مفاجئ
العميل ابس - االستثماري  قيام  الوضع  تصفية  بعد مدة وجيزة طلب  يتبعه  األجل  تثمار طويل 

 .وحتويل العائد من احلساب 
حماولة العميل تغيري صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه مبتطلبات تدقيق املعلومات أو حفظ السجالت   -

 .من اجلمعية
متويل  ال وجرائم  األموال  غسل  عمليات  مكافحة  سبيل  يف  اجلمعية  اختذهتا  اليت  الوقائية  طرق 

 :اإلرهاب
 .وتقييم ملخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب اليت تتعرض هلا اجلمعية حتديد وفهم  ▪
اختاذ قرارات مربرة يف شأن احلد من خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب اخلاصة ابملنتجات   ▪

 .واخلدمات 
تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملني مبا يتالءم مع نوعية األعمال يف اجلمعية  ▪

 .ال املكافحةيف جم
رفع كفاءة القنوات املستخدمة للمكافحة وحتسني جودة التعرف على العمالء وإجراءات العناية   ▪

 .الواجبة
 
 



 
 

 
 

 .توفري األدوات الالزمة اليت تساعد على رفع جودة وفاعلية األعمال يف اجلمعية ▪
ملكافحة غسل األموال وجرائم إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملني يف اجلمعية   ▪

 .متويل اإلرهاب 
االعتماد على القنوات املالية غري النقدية واالستفادة من مميزاهتا للتقليل من استخدام النقد يف   ▪

 .املصروفات 
 .التعرف على املستفيد احلقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية يف التبادل املايل ▪
الكرتوين مع اجلهات ذات العالقة للمسامهة يف التأكد من هوية  السعي يف إجياد عمليات ربط   ▪

 .األشخاص واملبالغ املشتبه هبا
 :املسؤوليات

وعلى مجيع العاملني الذين يعملون حتت إدارة    العالج اآلمن  تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية
واشراف اجلمعية االطالع على األنظمة املتعلقة مبكافحة غسل األموال وعلى هذه السياسة واإلملام هبا  
والتوقيع عليها، وااللتزام مبا ورد فيها من أحكام عند أداء واجباهتم ومسؤولياهتم الوظيفية، وعلى اإلدارة  

 .يف ذلك اخلصوص وتزويد مجيع اإلدارات واألقسام بنسخة منهااملالية نشر الوعي 
وحترص اجلمعية حال التعاقد مع متعاونني على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل  

 .األموال ومتويل اإلرهاب 
 
 

 
 


