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سياسات مكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال

تمهيد
تعــد سياســة الوقايــة مــن عمليات غســل األمــوال وجرائــم تمويل اإلرهــاب أحد 
الركائــز األساســية الــي اتخذتهــا المؤسســة فــي مجــال الرقابــة الماليــة وفقــًا 
لنظــام مكافحــة غســل األمــوال الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
ــة  ــالت الالحق ــع التعدي ــة وجمي ــه التنفيذي ــخ 1433/5/11هـــ، والئحت م/31 بتاري

ليتوافــق مــع هــذه السياســة. 

تحديث ونرش اإلجراءات والسياسات الخاصة بغسيل األموال
تقــوم المؤسســة  مــن خــالل إجــراءات إدارة المخاطــر بوحــدة المراجعــة 
ــق  ــا يتف ــوال بم ــيل األم ــة غس ــات محارب ــراءات وسياس ــث إج ــة بتحدي الداخلي
ــور  ــامي والمنش ــر الس ــادر باألم ــوال الص ــل األم ــة غس ــام مكافح ــة نظ والئح
فــي بتاريــخ 13/2/1439 العــدد 4695 ص5 والحصــول عــى موافقــة مجلــس 

ــا.  ــة  به ــن بالمؤسس ــن والمتطوع ــة العامل ــا وتوعي ــاء عليه االمن
ــيل  ــات غس ــع عملي ــة لمن ــة وفعال ــات موثق ــراءات وسياس ــود إج ــرض: وج الغ

ــوال. األم
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مراقبة المعامالت والوثائق والبيانات
ــان  ــتمر لضم ــكل مس ــا بش ــات وفحصه ــق والبيان ــالت والوثائ ــة المعام مراقب
توافقهــا مــع مــا لديهــا مــن معلومــات عــن المتــرع وأنشــطته التجاريــة 

ــة . .  ــد الحاج ــه عن ــادر أموال ــن مص ــا وع ــي يمثله ــر ال والمخاط
الغرض: اكتشاف أي مخالفات أو حاالت اشتباه

اإلبالغ عن اشتباه بعملية غسيل أموال
ــباب  ــة وبأس ــص والمراقب ــراءات الفح ــالل إج ــن خ ــة  م ــتبهت المؤسس إذا اش
ــوال  ــيل أم ــة أو غس ــة لجريم ــي نتيج ــوال ه ــرع بأم ــة الت ــأن عملي ــة ب معقول
فتقــوم  فــورا بإبــالغ اإلدارة العامــة للتحريــات المالية بأســباب االشــتباه مدعمة 
ــات مــن  ــة اشــتباه كمــا تســتجيب ألي طلب ــدل عــى حال ــي ت ــق ال ــك بالوثائ ذل

ــتباه . . ــص االش ــا يخ اإلدارة فيم
الغرض: رسعة التعامل مع حاالت مشتبه بها

التنبيه عىل المتربع
ــاء  ــها أو أعض ــاء مجالس ــا أو أعض ــن مديريه ــة  أو أي م ــى المؤسس ــر ع يحظ
ــرع أو  ــه المت ــام بتنبي ــا؛ القي ــن فيه ــة أو العامل ــة أو االرشافي ــا التنفيذي إداراته
أي شــخص آخــر بــأن تقريــرا بموجــب النظــام أو معلومــات متعلقــة بذلــك قــد 
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ــا  ــة أو أن تحقيق ــات المالي ــة للتحري ــدم إىل اإلدارة العام ــوف تق ــت أو س قدم
ــن ــة أو المحام ــلطات المختص ــك الس ــمل ذل ــري وال يش ــد أج ــارٍ أو ق ــا ج جنائي

الغرض:  حفظ رسية التحقيق وضمان فاعليته.

مسؤولية المؤسسة تجاه المبلغ عنه
ال يرتتــب عــى المؤسســة  وأي مــن أعضاء مجالســها أو أعضاء إدارتهــا التنفيذية 
ــالغ  ــد إب ــه عن ــغ عن ــاه الُمبل ــؤولية تج ــا؛ أي مس ــن فيه ــة أو العامل أو اإلرشافي

اإلدارة العامــة للتحريــات الماليــة أو تقديــم معلومــات لهــا بحســن نيــة.
الغرض: عدم اإلرضار بالمبلغ

رسية البيانات
ــة  ــزام برسي ــا االل ــوع به ــة  أو متط ــي المؤسس ــل ف ــف يعم ــى كل موظ ع
ــه حــى بعــد انتهــاء  ــع عليهــا ضمــن نطــاق أداء واجبات المعلومــات الــي يطل

مســؤولياته.
الغرض: الحفاظ عى رسية البيانات والتحقيقات
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تدقيق المعامالت الكبرية وغري االعتيادية
تدقيــق جميــع المعامــالت الــي تكون معقــدة وكبرية بشــكل غري عــادي وكذلك 

أي نمــط غــري اعتيــادي للمعامالت الــي ال يكون غــرض الترع فيهــا واضحا.
الغرض: التدقيق اإلضافي عى المعامالت غري االعتيادية

االحتفاظ بسجالت الفحص
االحتفــاظ بســجالت الفحــص مــدة عــر ســنوات وإتاحتهــا للســلطات المختصة 

ــد الطلب عن
الغرض: إمكانية التدقيق التاريخي عى بعض المعامالت

تحديد مخاطر غسيل األموال والتعامل معها
تقــوم المؤسســة  بتحديــد المخاطــر المحيطــة بإجــراءات مكافحــة غســيل 
األمــوال فــي المؤسســة  وإعــداد مهــام لمنعهــا أو الحــد مــن آثارهــا ويشــمل 
ذلــك التدقيــق عــى نزاهــة العاملــن واالحتفــاظ باإلحصــاءات والســجالت عــن 

عمليــات التــرع وأي عنــارص أخــرى.
الغرض: منع تعرض المؤسسة  لعمليات غسيل أموال



مكة المكرمة - النسيم - بجوار مرور العاصمة المقدسة                   
       info@kafel.org.sa                 ص.ب: 723 مكة المكرمة

0555721100

5

إقرار العاملني باالطالع عىل سياسات مكافحة غسيل األموال
عــى كل العاملــن بالمؤسســة  االطــالع عــى سياســات مكافحــة غســيل 

ــك . ــرار بذل ــى إق ــع ع ــوال والتوقي األم
الغرض: ضمان وعي العاملن بسياسات مكافحة غسيل األموال.


