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 مقدمة 

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

الصادر  السعودي  األموال  غسل  مكافحة  لنظام  وفقاً  المالية  الرقابة  مجال  في  الجمعية  اتخذتها 

ت الالحقة هـ، والئحته التنفيذية وجميع التعديال11/5/1433بتاريخ    31بالمرسوم الملكي رقم م/ 

  .ليتوافق مع هذه السياسة

 النطاق 

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية في 

 .الجمعية

  ، األموال  وتمويله وغسل  اإلرهاب  والكامنة حول جرائم  المتأصلة  المخاطر  التالي  الجدول  يحدد 

 : والمخاطر األخرى وتقييمها ومدى تأثيرها وكيفية معالجتها 
 
 

  

 وصف المخاطرة  نوع المخاطرة  م
مستوى  
 المخاطرة 

مدى 
 التأثير

 معالجة المخاطرة 
أسلوب التعامل  

 معها

 المالية  1
الجمعية لالشتباه  تعرض 

 بغسل األموال 
 عالي عالي

إلزام تطبيق سياسات مكافحة  
جرائم اإلرهاب وتمويله وغسل  

األموال لذوي العالقة  
 بالجمعية. 

 إنهاء 

 المالية  2
تعرض أحد منسوبي  

 الجمعية للرشوة 
 متوسط  عالي

تطبيق الميثاق األخالقي  
للعاملين في القطاع غير  

 الربحي. 
 إنهاء 

 متوسط  عالي تعارض المصالح  المالية  3
تطبيق سياسة تعارض  

 المصالح  
 تجنب 

 المالية  4
عدم الوفاء بااللتزامات  

 والحقوق المالية 
 متوسط  متوسط 

ضبط إيرادات الجمعية من  
األوقاف واالستثمارات  

 والتبرعات 
 معالجة

 منخفض  متوسط  مركزية اتخاذ القرار تنظيمية وإدارية  5
الصالحيات  تفعيل الئحة 

 اإلدارية. 
 معالجة

 الموارد البشرية  6
تسرب وخروج  

المهارات والكفاءات من 
 منسوبي الجمعية 

 معالجة إيجاد نظام حوافز للموظفين.  متوسط  منخفض 

 البرامج والمشاريع  7
ضعف إدارة البرامج  

 والمشاريع 
 متوسط  منخفض 

تطوير الموقع اإللكتروني  
وتفعيل وسائل التواصل لنشر  

 البرامج والمشاريع 
 معالجة

 تشريعي وقانوني  8
األنظمة الجديدة في  
سوق العمل حول  

 السعودة 
 تقبل  توظيف كوارد سعودية   منخفض  منخفض 

 بيئي  9
عدم تهيئة األماكن  

المناسبة لذوي  
 االحتياجات الخاصة. 

 منخفض  منخفض 
تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة  

 لذوي االحتياجات الخاصة 
 تقبل 
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 ب

 البيان 

تمويل  وجرائم  األموال  غسل  عمليات  مكافحة  سبيل  في  الجمعية  اتخذتها  التي  الوقائية  طرق 

 اإلرهاب: 

 تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تتعرض لها الجمعية. .1

بالمنتجات  اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة   .2

 .والخدمات

تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتالءم مع نوعية األعمال في الجمعية   .3

 في مجال المكافحة.

رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العمالء وإجراءات العناية   .4

 الواجبة. 

 على رفع جودة وفاعلية األعمال في الجمعية.  توفير األدوات الالزمة التي تساعد  .5

إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل األموال وجرائم   .6

 .تمويل اإلرهاب

 

النقد في   .7 للتقليل من استخدام  النقدية واالستفادة من مميزاتها  المالية غير  القنوات  االعتماد على 

 المصروفات.

 لى المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية في التبادل المالي. التعرف ع .8

السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العالقة للمساهمة في التأكد من هوية   .9

 .األشخاص والمبالغ المشتبه بها
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 المسؤوليات 

العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع  

بها  واإللمام  السياسة  هذه  وعلى  األموال  بمكافحة غسل  المتعلقة  األنظمة  على  االطالع  الجمعية 

والتوقيع عليها، وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى  

 .وص وتزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منهااإلدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخص

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل  

 .األموال وتمويل اإلرهاب

 

ًويض جن  ه وبت08/07/1443( وتا يخ  2/2022تم اعتماد هذه السيييييما يييييل جن  ال اليذيل التيًمذلل ميار  عم  ج  ييييي    م    •

افق 06/02/2019م، متا يخ 2019ججلس اإلدا ة مم    االجتماع األول للعام املالي   هييييي01/06/1440م واملو

 


