
 

 
 
 

 ات واإلجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال سياسال

 : مقدمةأوال: ال

تعددد سياسددة مت ددرات اال ددتبات بعمليددات غسددل األمددوال وجددراأح تمويددل اإلرهدداب أحددد الركدداأ  األساسددية 

لنظدداح مكافحددة  افددا مجددال الر ابددة الماليددة وفقدد  التعاونيددة االسددتل كية بددالت جا التددا اتتدد تلا الجمعيددة 

هددددال والأحتدددف التن ي يدددة 11/5/1433بتددداري   31ح/ :غسدددل األمدددوال الادددادر بالمرسدددوح الملكدددا ر دددح

 .وجميع التعدي ت ال حقة

 وت تمل ه ت السياسات واإلجراءات على: :النطاقثاني ا: 

التقيدديح الددوطنا بمددا حددددت التدداح : مددا الوددرورو الددوعا متدداطر تمويددل اإلرهدداب وغسددل األمددوال -1

تددح تقيدديح متددداطر غسددل األمدددوال إ  للمتدداطر التلديدددات ونقددداط الوددعة المحتملددة والعوا دددبال 

و طاعددات  الفددا القطاعددات الماليددة لددةتمثالموتمويددل االرهدداب فددا القطاعددات التاوددعة ل  ددراة 

و طددداأل المتسسدددات ال و طددداأل األ دددتاب االعتبدددارييا العمدددال والملدددا غيدددر الماليدددة المحدددددواأل

 .اللادفة للربح غير

 يقوح مجلس اإلدارو ب كل دوري بد:  :سياسات تمويل اإلرهاب وغسل األموال -2

مراجعدددة المتددداطر ب والمحافظدددة عليلدددا الجمعيدددةتع يددد  وحمايدددة الثقدددة بن اهدددة وسدددمعة  •

 لتمويل اإلرهاب وغسل األموال.

تحديدددد المتددداطر ب رهدددابإلمدددوال وتمويدددل األمكافحدددة غسدددل اب الجمعيدددةودددماا التددد اح  •

 .ل لكالمحتملة 

 األمددوالغيددر م ددروعة ناتجددة عددا غسددل  معددام تكقنددوات لتمريددر  منددع اسددتعمال الجمعيددة •

 ووع الوساأل ال  مة لك  لا.ب وأي أن طة أترى غير م روعة اإلرهابوتمويل 

والوددوابط مددا أجددل وددبط واكت دداة  واألنظمددة واإلجددراءاتالتأكددد مددا تطبيددا السياسددات  •

 .عنلا واإلب غ اإلرهابوتمويل  األموالومنع أن طة غسل 

أي  ددبلة بعددد التحقددا  عدداالجلددات المتتاددة ب غ إااللتدد اح بددال وتحليددل المتدداطر وفلملددا •

 لا.من

 

 يتح ما ت ل:: إجراءات ا تبات جراأح غسل األموال -3

ال والودددوابط الداتليدددة لمندددع واألنظمدددةال واإلجدددراءاتوودددع وتحددددير وإدارو السياسددداتال  •

 اإلرهاب.وتمويل  األموالغسل 

إمكانيدددة الوادددول فدددا الو دددت المناسدددب إلدددى بياندددات تحديدددد هويدددة العميدددل وغيرهدددا مدددا  •

 .المعلومات التااة بتدابير العناية الواجبة

معدددايير الرفيعدددة عندددد تعيددديا أو توظيدددة إجددراءات التحدددري المناسدددبة للتأكدددد مدددا تطبيدددا ال •

 الجمعية.المستوليا والموظ يا واستمرارها فا 



 

 
 
 

والودددوابط بادددورو  واإلجدددراءات واألنظمدددةتقيددديح ومراجعدددة سياسدددات المتسسدددة الماليدددة  •

  مستمرو.

 .تطبيقات المنلج القاأح على المتاطر ودورية تقييمف وتحديثف •

 .تدابير العناية الواجبة والمرا بة المستمرو •

 ومراجعتلا. وح ظلا وكي ية استعادتلا السج تعداد إ •

 .الك ة عا العمليات الم بوهةالتحقا و •

 توفير متطلبات اإلب غ الداتلا والتارجا. •

العامليا  تحدد كما   كافة  على  العامة  المستوليات  السياسة  اإلدارو    ه ت  مجلس  أعواء  ما  الجمعية  فا 

فا الجوانب الث ثة السابقة:    - لا بأي ا ة فا كل ما يتعلا  معتطوعية    و أوما للح ع  ات تعا دية    والموظ ياال 

) متاطر تمويل اإلرهاب وغسل األموالال سياسات تمويل اإلرهاب وغسل األموالال إجراءات ا تبات جراأح غسل  

 (.  األموال 

ا:  رتبدداط بعمليددات غسددل األمددوال أو جددراأح تمويددل علددى اال ددد تدددل التددا  ددرات متأهددح ال :االبيدداثالثدد 

 اإلرهاب:

غيددر عددادي ب ددأا االلتدد اح لمتطلبددات مكافحددة غسددل األمددوال أو جددراأح  اإبددداء العميددل اهتمامدد   .1

 .تمويل اإلرهابال وبتااة المتعلقة بلويتف ونوأل عملف

 .رفض العميل تقديح بيانات عنف أو توويح مادر أموالف وأاولف األترى .2

رغبدددة العميدددل فدددا الم ددداركة فدددا اددد قات غيدددر واودددحة مدددا حيدددر غرودددلا القدددانونا أو  .3

 .اال تاادي أو عدح انسجاملا مع استراتيجية االستثمار المعلنة

محاولددة العميددل ت ويددد الجمعيددة بمعلومددات غيددر اددحيحة أو موددللة تتعلددا بلويتددف و/أو مادددر  .4

 .أموالف

علددح الجمعيددة بتددورط العميددل فددا أن ددطة غسددل أمددوال أو جددراأح تمويددل إرهددابال أو أي متال ددات  .5

 .جناأية أو تنظيمية

 .العميل عدح االهتماح بالمتاطر والعموالت أو أي ماارية أترى إبداء  .6

ا ددتبات الجمعيددة فددا أا العميددل وكيددل للعمددل نيابددة عددا موكددل مجلددولال وتددرددت وامتناعددف بدددوا  .7

 .أسباب منطقيةال فا إعطاء معلومات عا  لك ال تب أو الجلة

 اح.اعوبة تقديح العميل واة لطبيعة عملف أو عدح معرفتف بأن طتف ب كل ع .8

 يدداح العميددل باسددتثمار طويددل األجددل يتبعددف بعددد مدددو وجيدد و طلددب تادد ية الووددع االسددتثماري  .9

 .وتحويل العاأد ما الحساب

 .وجود اتت ة كبير بيا أن طة العميل والممارسات العادية .10

طلددب العميددل مددا الجمعيددة تحويددل األمددوال المسددتحقة لددف لطددرة وتددر ومحاولددة عدددح ت ويددد  .11

 .عا الجلة والمحول إليلا الجمعية بأي معلومات

محاولدددة العميدددل تفييدددر اددد قة أو إلفاءهدددا بعدددد تبليفدددف بمتطلبدددات تدددد يا المعلومدددات أو ح دددظ  .12



 

 
 
 

 .السج ت ما الجمعية

 طلب العميل إنلاء إجراءات ا قة يستتدح فيلا أ ل  در ممكا ما المستندات. .13

 .علح الجمعية أا األموال أو الممتلكات إيراد ما ماادر غير م روعة .14

عدددح تناسددب  يمددة أو تكددرار التبرعددات والعمليددات مددع المعلومددات المتددوفرو عددا الم ددتبف بددف  .15

 .ون اطف ودتلف ونمط حياتف وسلوكف

 .انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بن اط محظور .16

وبما ال يتناسب مع ووعف    الظلور ع مات الب خ والرفاهية على العميل وعاألتف ب كل مبالغ فيف .17

 تااة إ ا كاا ب كل م اجئ. ال تاادياال 

   : المستولياتثالث ا: 

 فيلا. تطبا ه ت السياسة وما أن طة الجمعية وعلى جميع العامليا  -1

 . غسل األموالتمويل اإلرهاب وعلى األنظمة المتعلقة بمكافحة جميع المستوليا فا الجمعية اط أل  -2

والتو يع عليلاال وااللت اح بما ورد فيلا  وإجراءاتلا ل ت السياسة  فا الجمعية ب  إلماح جميع المستوليا  -3

 ما أحكاح عند أداء واجباتلح ومستولياتلح الوظي ية. 

ال  ح بيا العامليا فا موووأل جراأح تمويل اإلرهاب ومكافحة غسل  على اإلدارو المالية ن ر الوعا   -4

 األموال. 

 واعد مكافحة غسل األموال وجراأح  ح  والت ا  الباألباتد  يعلى التأك  التوظيةحال  فا  تحرب الجمعية   -5

 .تمويل اإلرهاب 

 رابعا: اإلجراءات: 

ن دداط متعلددا بتمويددل اإلرهدداب أو غسددل أي ي ددتبف بدد عوددو المجلددس / الموظددة الدد ييقددوح  -1

مجلدددس رأددديس بدددإب غ ألي  دددركة أو متسسدددة أو جلدددة أو فدددرد يتعامدددل مدددع الجمعيدددة األمدددوال 

 .كتابةميا العاح أو األ اإلدارو

 . تف ت ل أسبوألما احالتحقا وال دراسة الب غيتولى مجلس اإلدارو  -2

 عنددد التحقددا مددا وجددود ال ددبلة تقددع علددى مجلددس اإلدارو مسددتولية إبدد غ الجلددات الرسددمية -3

 .ت ل أسبوأل

 2021  ---- --- الموافا  1442 ---  --- ( المنعقد فا   ---اعتمدت فا اجتماأل مجلس اإلدارو )   •
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