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 2من  1الصفحة 
 

 الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهابسياسة 
 

 011 السياسةرقم 

 الحوكمة والشفافية المعيار

 الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب اسم السياسة

 جميع اإلدارات باإلدارة الرئيسة وفروع الجمعية المسؤولية عن التطبيق

 المخرجات المتوقعة
طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل  .1

 .األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

 اإلرهاب. تمويل وجرائم األموال غسل بمخاطر الموظفين لجميع توعوية دورات .2

 م(2022) هـ1443 – 3 النسخة

 
 الغرض: -1

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية التي 
اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقًا لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر 

ت الالحقة هـ، والئحته التنفيذية وجميع التعديال11/5/1433بتاريخ  31بالمرسوم الملكي رقم م/
 ليتوافق مع هذه السياسة.

 
 :السياسة -2
 تمويل اإلرهاب. وجرائم األموال غسل عمليات مكافحة سبيل في الوقاية طرق باتخاذ تلتزم الجمعية .1

 
 المسؤوليات: -3

شراف إتطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة و
على األنظمة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وعلى هذه السياسة واإللمام بها الجمعية االطالع 

والتوقيع عليها، وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى 
وتحرص ، يع اإلدارات واألقسام بنسخة منهااإلدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جم

عية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل األموال الجم
 وتمويل اإلرهاب.

 
 المستندات الواجب توافرها: -4
 البيانات التفصيلية للموظفين. .1
 القوائم المالية السنوية. .2
 

 :ن من السياسةيالمستهدفالنطاق: المستفيدين و -5
المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية تحدد هذه السياسة 

 .في الجمعية
 
 
 
 



 

 2من  2الصفحة 
 

 
 :التطبيق -6

 

 الزمن المسؤولية ةوالخط ت
قياس 
 الفاعلية

1 
إعداد قائمة بطرق الوقاية في سبيل مكافحة 
 عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

المراجعة 
 الداخلية

مرة 
 واحدة

 نشر القائمة

2 
إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى 

 العاملين
الموارد 
 البشرية

 تقرير البرامج سنوي

 
 القياس: -7
 

 كيفية القياس االستفادة من القياس المستهدف المؤشر ت

1 
نسبة تطبيق طرق الوقائية في 
سبيل مكافحة عمليات غسل 

 األموال وجرائم تمويل اإلرهاب
100% 

الوقاية من عمليات 
غسل األموال وجرائم 

 تمويل اإلرهاب

معرفة عدد 
الحاالت التي 

 تم رصدها

 
 التطوير: -8
 تكثيف الدورات التخصصية لموظفي استقبال التبرعات واإلدارة المالية. .1
 مراجعة السياسة سنوًيا. .2
 

 :المراجع -9
  .هـ1433عام ( 31نظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ .1
 .هـ1443عام  –الرابعة النسخة  –الالئحة األساسية للجمعية  .2
 هـ.1435عام  –اإلصدار األول  –مشروع نمذجة مستودع المدينة المنورة الخيري  .3

 

 إعتماد مجلس اإلدارة
في اجتماع مجلس  الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهابسياسة تم إعتماد 

 م.29/06/2022هـ الموافق 30/11/1443( المنعقدة يوم األربعاء بتاريخ 5)اإلدارة بجلسته رقم 


