
 

 

 

 
 

 

 

سياسة الوقاية من عمليات 

 غسيل األموال وجرائم اإلرهاب 

 
 

  



 

 :  مقدمة

ي  تعد س�اسة الوقا�ة من عمل�ات غسل األموال وجرائم تم��ل اإلرهاب أحد الركائز األساس�ة الئت
األموال   مكافحة غسل  لنظام   

�
وفقا المال�ة  الرقابة  ي مجال 

�ف الجمع�ة  الصادر  اتخذتها  السعودي 
ه، والئحته التنف�ذ�ة وجميع التعد�الت الالحقة  1433/ 5/ 11بتار�ــــخ    31بالمرسوم المل�ي رقم م/ 

  .ليتوافق مع هذە الس�اسة 

 

 :  النطاق

ف ومن لهم عالقات تعاقد�ة وتطوع�ة   تحدد هذە الس�اسة المسؤول�ات العامة ع� كافة العاملني
ي الجمع�ة

 .�ف

 

 :  الب�ان

ي سب�ل مكافحة عمل�ات غسل األموال وجرائم تم��ل طرق الوقائ�ة   .1
ي اتخذتها الجمع�ة �ف الئت

 :اإلرهاب
ي تتعرض لها الجمع�ة .1  .تحد�د وفهم وتقي�م لمخاطر غسل األموال وتم��ل اإلرهاب الئت
ي شأن الحد من مخاطر غسل األموال وتم��ل اإلرهاب الخاصة   .2

رة �ف اتخاذ قرارات م�ب
 .بالمنتجات والخدمات

ف بما يتالءم مع نوع�ة األعمال  تع��ز برا .3 مج بناء القدرات والتدر�ب رفع كفاءة العاملني
ي مجال المكافحة

ي الجمع�ة �ف
 .�ف

العمالء  .4 ع�  التعرف  جودة  ف  وتحسني للمكافحة  المستخدمة  القنوات  كفاءة  رفع 
 .و�جراءات العنا�ة الواجبة

ي �ساعد ع� رفع جودة وفاعل�ة األعمال .5 ي الجمع�ة توف�ي األدوات الالزمة الئت
 .�ف

غسل   .6 لمكافحة  الجمع�ة  ي 
�ف ف  العاملني لدى  الو�ي  مستوى  لرفع  توع��ة  برامج  إقامة 

 .األموال وجرائم تم��ل اإلرهاب
اتها للتقل�ل من استخدام   .7 ف االعتماد ع� القنوات المال�ة غ�ي النقد�ة واالستفادة من مم�ي

ي الم�وفات
 .النقد �ف

ي ذو الصفة ا .8
ي التبادل الما�ي التعرف ع� المستف�د الحق��ت

 .لطب�ع�ة أو االعتبار�ة �ف
ي التأ�د  .9

ي مع الجهات ذات العالقة للمساهمة �ف
ويف ي إ�جاد عمل�ات ر�ط ال��ت

الس�ي �ف
 .من ه��ة األشخاص والمبالغ المشتبه بها

 

 

 



 

 :المسؤول�ات

إدارة  تحت  �عملون  الذين  ف  العاملني جميع  وع�  الجمع�ة  أ�شطة  ضمن  الس�اسة  هذە  تطبق 
الس�اسة   هذە  وع�  األموال  غسل  بمكافحة  المتعلقة  األنظمة  ع�  االطالع  الجمع�ة  اف  وا�ش
ومسؤول�اتهم  واجباتهم  أداء  عند  أحكام  من  فيها  ورد  بما  ام  ف واالل�ت عليها،  والتوقيع  بها  واإللمام 
واألقسام  اإلدارات  وتزو�د جميع  الخصوص  ذلك  ي 

�ف الو�ي  ��ش  المال�ة  اإلدارة    الوظ�ف�ة. وع� 
 .بنسخة منها

مكافحة  بقواعد  امهم  ف وال�ت إتباعهم  التأ�د من  ف ع�  متعاونني التعاقد مع  الجمع�ة حال  وتحرص 
 .غسل األموال وتم��ل اإلرهاب

 

  



 

 الس�اسة: اعتماد  

 من قبل مجلس اإلدارة هذە الالئحةتم االطالع ع� مضمون  
 ه) 2/ 1439رقم (و�قرارها بموجب قرار مجلس اإلدارة 

    ـه) 1/ 1/ 1440واعتمادها والعمل بها اعتبارا� من تار�ــــخ ( 

 
 االسم المنصب التوقيع 

آل عائض  عبد هللاإبراه�م محمد  رئ�س مجلس اإلدارة    

آل التوم عبد هللاأحمد عون   نائب رئ�س مجلس اإلدارة   

ف    الصندوقأمني آل مردفه عبد هللاسعد  عبد هللا   

 سع�د ع�ي سفر آل ح�در عضو مجلس  

ي  عضو مجلس  
ف ثواب الشهرايف  مرزوق حسني

 


