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   تمهيد: 

إال   بعضهما من وجوه عدة،  تختلفان عن  اإلرهاب، جريمتان  وتمويل  األموال  أن غسل  من  بالرغم 
الفساد،   مظاهر  من  ومظهر  اإلرهابية  لألعمال  مهم  مورد  األموال  أن غسل  ي 

ف  ترتبطان  غالبا  أنهما 
ي مؤسسات العمل 

ة  الناشئة عن الثق  التنموي، وتتخذ من التحايل سبيال الستغالل مواطن الضعف ف 
المشاري    ع   صورة  بي    االلتباس  أو  المصدر،  مجهولة  المالية  والمصادر  الهبات  قبول  أو  المفرطة، 

ية وكيانات توليد األموال لدعم االعمال اإلرهابية.   الخي 

ي توضح  
ولهذا عملت المؤسسة عىل إصدار هذا الدليل لتأطي  هذه المعايي  والضوابط اإلجرائية الت 

ي مكافحة الجر 
 . ائم المالية آلية العمل ف 

 المادة االوىل: المرجعية النظامية  

  : ي ذلك وهي
ي إصدار هذا الدليل تلبية ومراعاة لألنظمة الصادرة ف 

 يأت 
ي ت          اري         ( 20نظ          اس مكافح          ة غس          ل األم          وال الص          ادر بالمرس          وس المل           ي رق          م  س     . 1

  14ف 
 ـه. 1439صفر  

( بت        اري       21   س نظ        اس مكافح        ة ج        رائم اإلره        اب وتمويل          الص        ادر بالمرس        وس المل         ي رق        م   . 2
 ـه. 1439  02  12

وت        اري         ( 8      س نظ        اس الجمعي        ات والمؤسس        ات األهلي        ة الص        ادر بالمرس        وس المل         ي رق        م   . 3
 ـه. 1437  2  19

ي    ( FATF  توصيات مجموعة العمل المالي   . 4
اير    15الصادرة ف   س. 2012فير

ي ه       ذا ال        . 5
دليل م       ن تعريف       ات أو مص       طلحات نظامي       ة أو م       واد ض       من محتواه       ا  م       الم ي       رد ف 

ي نظ         اس مكافح         ة    الرج         و  ف ه         ا ي         تم  
إل األنظم         ة الص         ادرة بالمملة         ة العرةي         ة الس         عودية ف 

بحي               ت             ون األنظم             ة    وتمويل             ، غس            ل األم            وال ونظ             اس مكافح            ة ج             رائم اإلره            اب  
 الصادرة مكملة لهذه السياسة. 
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 التعريفات    الثانية: المادة  

لم   ما  أماس كل منها  الموضحة  ي 
المعات  الدليل  ي هذه 

أينما وردت ف  اآلتية  باأللفاظ والعبارات  يقصد 
   ذلك: يقتض السياق خالف  

. الش   سليمان بن عبد العزيز   المؤسس: -     الراجحي

 الراجحي للتمويل التنموي.   ز بن عبد العزي سليمان    المؤسس      ة: مؤسسة   - 

 اإلرهاب. سياسة تعليمات إرشادية لمكافحة غسل األموال وتمويل    السياسة:   - 

 أعضاء مجلس األمناء ولجان المؤسسة.                   واللجان: يشمل أعضاء المجلس  - 

ي حكمهم من يشغلون المرتبة    المؤسسة: قيادات  - 
يشمل الرئيس التنفيذي ومديري اإلدارات ومن ف 

 فأعىل. الثانية عشر  

ي المؤسسة الذين يعملون بدواس كىلي أو لبعض    المؤسسة: موظفو  - 
  الوقت ومن يشمل جم ع موظف 

 . ي حكمهم من يشغلون أقل من المرتبة الثانية عشر
 ف 

 ويشمل أعضاء اللجان االستشارية ذات العالقة بالتمويل.   المؤسسة: المتعاونون مع  - 

عون أو يتعاقد معهم لتوريد أو  طبيع ي   أو معنويي   ُيد   أي أشخاص ويشمل    والمقاولون: الموردون  - 
أعمال   الخاصة    للمؤسسة. ألداء  المالية  التعاقدات  جم ع  يشمل  والمستشارين    بالمؤسسة، كما 

ي حكمهم.  
وعات محددة أو من ف  ي مجاالت أو مشر

 المتعاقد معهم والمتعاوني   لتقديم استشارات ف 

وتق يم  -  اس  االلي   العامة    المخاطر: وحدة  باألنظمة  المؤسسة  اس  الي   بمراقبة  المعنية  الوحدة  وهي 
ي حمايتها وحماية منسوة ها من مخاطر الجرائم المالية ومكافحة غسل األموال  

والخاصة وتساهم ف 
ي  
ي عمليات االحتيال المالي ف 

 المؤسسة. وتمويل اإلرهاب وتق يم المخاطر المحتملة ف 

ي حكمهم  . الجهات المم   العالقة: الجهات ذات    - 
 ولة والجهات االستشارية ومن ف 

ي    اللجان، .  3.   والوحدات، . األقساس  2  اإلدارات، .  1  الجهات الرقابية الداخلية:  - 
ي ف  ي لها دور رقاتر

الت 
 المؤسسة(. أي عملية من عمليات  

. . المحاسب  1  الخارجية: الجهات  -  ي
ية والتنمية االجتماعية  . وزارة  2  القانوت  . وحدة  3. الموارد البشر

 (. العامة . النيابة  5. رئاسة أمن الدولة.  4  المالية. التحريات  
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ي يتم من خاللها استيفاء حقوق المؤسسة    - 
األموال الخاصة    واستالس أدوات التحصيل: الوسائل الت 

 لها. بها أو المخصصة  

امات و أو ممارسة  -  الي   ي من خاللها تقوس المؤسسة بسداد ما عل ها من 
الت  الدفع: الوسائل  أدوات 

ي نظامها  
. نشاطها المنصوص علي  ف   األساسي

ام    الثالثة: المادة   ز  سياسة االلت 

س مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي  
بصفتها مؤسسة تنموية تهدف لدعم المشاري    ع    - تلي  

ي تشمل:  ب   - التنموية  
 أعىل معايي  مكافحة الجريمة المالية الت 

 مكافحة غسل األموال.   . 1
 مكافحة الفساد.  . 2
 مكافحة تمويل اإلرهاب.  . 3
4 .  .)  مكافحة التحايل  االحتيال المالي

ف     ي تتسق مع التوصيات المعي 
ي المؤسسة بمراعاة السياسات المعنية الت 

ي قواعد العمل ف 
وتقض 

وما يصدر عن مجموعة العمل المالي لمكافحة    ( FATFبها دوليا الصادرة عن مجموعة العمل المالي   
أفريقيا    وشمال  األوسط  ق  الشر لمنطقة  األموال  اإلقليمي    ( MENAFATFغسل  الجهاز  باعتبارها 

 ، ي
.   المعت  س المؤسسة وكافة موظف ها بهذه المعايي   

 وتلي 

ي  
ي المملةة العرةية السعودية، والت 

س المؤسسة بالقواني   واللوائح المعنية واجبة التطب ق ف   
كما تلي 

تهدف لمكافحة غسل األموال، ومكافحة الفساد، ومكافحة تمويل اإلرهاب، ومكافحة التحايل وذلك  
ما  نشاط  ممارستها ألي  للمشاري    ع  عند  المالي  بالدعم  تتعلق  ي 

الت  واالهداف  األغراض  لتحق ق   ، لي
 التنموية. 

غسل   السيما  المالية،  الجرائم  ومكافحة  هي كشف   
القواني   تلك  من  الغاية  أن  المؤسسة  وتدرك 
 األموال وتمويل اإلرهاب، ومكافحة التحايل. 

ي 
ف  التدريب  وةرامج  الفنية  المساعدة  بتقديم  س  تلي   المؤسسة  أن  األموال  كما  مكافحة غسل  مجال   

 لموظف ها. ومكافحة تمويل اإلرهاب ومنع االحتيال  
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وتمويل    الرابعة: المادة   األموال  بغسل  المرتبطة  االصطالحية  المفاهيم 
 اإلرهاب: 

و  في  يقصد من ورائ  إخفاؤه أو تموي  أصل حقيقة   . 1 غسل األموال: هو ارتكاب أي فعل أو الشر
 
 
وعة المصدر.    أموال م تسبة خالفا  للشر  أو النظاس وجعلها تبدو كأنها مشر

يقع    أغراض ، من أفعال العنف أو التهديد ب  أيا كانت بواعث  أو    كل فعل هو    تعريف اإلرهاب:  . 2
أو   فردي  إجرامي  و  

لمشر  
 
، تنفيذا بي      جماعي الرعب  إلقاء  إل  ترويعهم    الناس، وي  هدف  أو 

ر بالبيئة أو بأحد المرافق    للخطر، منهم  بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أ  أو إلحاق الض 
العام  الوطنية    ة أو األمالك  الموارد  أحد  أو تعريض  االستيالء عل ها  أو  احتاللها  أو  الخاصة  أو 

 للخطر. 
 اإلرهاب:   وتمويل التفريق ما بي   غسل األموال   . 3

ي المادة السابقة يعتير تمويل اإلرهاب ت 
 للجريمة المحددة  بناًء عىل التعريفات الواردة ف 

ً
مويال

 لألموال الذي يجعل األموال المحصلة من    وتمويل  وال حسب نظاس جرائم اإلرهاب  
ً
تعد غسال

من   سلسة  عير  وعة  مشر إل  وعة  مشر غي   األموال    العمليات؛ مصادر  ت ون  أن  يم ن  كما 
تبة عن نشاط   . المحصلة المراد غسلها مي  ي  إرهاتر

؛ أما  وتمويل  لجريمة اإلرهابية حسب نظاس جرائم اإلرهاب  لذا فإن تمويل اإلرهاب هو تمويل ل 
ي عملية تهدف إلدخال أموال لالقتصاد بحي   

 ف 
 
غسل األموال فهو أن ت ون المؤسسة طرفا

وعة   ال ت ون كذلك،    وقد حصيلة جريمة قد ت ون إرهابية    وت ون خالف ذلك،    وهي ت ون مشر
ي مصدرها. 

 أو حصيلة ألموال يشك ف 

ي    العامة للمؤسسة   ة السياس   الخامسة: المادة  
ز
  األموال وتمويل   مكافحة غسل ف

 : اإلرهاب 

 :
ً
األموال    أوال غسل  لجريمة  العواقب  بخطورة  التنموي  للتمويل  الراجحي  سليمان  مؤسسة  تؤمن 

يرتبط بذلك من جرائم مالية أخرى تؤثر بوضوح عىل نزاهة قطا  العمل المالي    اإلرهاب وما وتمويل  
ي أهداف . بما يؤدي ال تقويض العمل التنموي، وتثبيط دعم  من  

التنموي، وتضعف ثقة المجتمع ف 
، وتشوي  التدفقات المالية التنموية الموجهة للمشاري    ع التنموية، ال جانب   المستثمرين والمانحي  

لذلك  من خالل حوكمة    ما  المؤسسة  قامت  ولذلك  للوطن،  واألمن  االستقرار  سلبية عىل  آثار  من 
أي    شبهة  وجود  من  تُحد  ي 

الت  المم نة  الوقائية  التدابي   اتخاذ كافة  إل  الداخلية  أنظمتها  وأتمتة 
ي جرائم غسل األموال وتمويل  

ي أنشطة قد تؤدي إل الوقو  ف 
معامالت أو مشاري    ع يم ن أن تستغل ف 

   اإلرهاب. 
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 :
ً
ي دعم سياستها.   ثانيا

ز
 جهود المؤسسة ف

والمواكبة   - أ  السليمة  المالية  والممارسات  المعايي   اعتماد  ي 
ف  تتمثل  بجهود  المؤسسة  تقوس 

ومن   ألعمالها.  ممارستها  عند  المضفية  المالية  المؤسسات  تمارسها  ي 
الت  العامة  للسياسات 

  :  ذلك ما يىلي
ي شأن مكافحة غسل األموال وت  - ب 

 لمجموعة العمل المالي ف 
ي وتنفيذ التوصيات األرةعي  

ّ مويل  تبت 
 اإلرهاب وانتشار التسلح. 

 تنفيذ معاهدات واتفاقيات األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن ذات الصلة.  - ت 
اس بما يحول دون تمرير العمليات أو األنشطة   - ث  التعاون مع الجهات المالية واألمنية لتعزيز االلي  

 المشبوهة. 
 بفاعلية.   اتخاذ التدابي  لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالحتيال  - ج 

 :
ً
المؤسسة    ثالثا ي 

ف  المالية  التدفقات  لضمان  والقانونية  ازية  االحي  التدابي   باتخاذ  المؤسسة  س   
تلي 

وضبط مصادرها الواردة إل ها والصادرة منها عىل النحو الذي يحمي المؤسسة للحيلولة دون الوقو   
واإلجرا األليات  وضع  خالل  من  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  جرائم  ي 

ي  ف 
ف  للمنح  المنظمة  ءات 

 المؤسسة. 

 ونطاقها. أهداف السياسة    السادسة: المادة  

 
ً
 السياسة: أهداف    : أوال

تهدف سياسة مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي ال حماية أنشطتها من أي معامالت   . 1
 لها أي ارتباط بغسل األموال، أو بتمويل اإلرهاب، أو أي عملي  احتيالية.  

ي قد تواجهها األعمال   . 2
ي مواجهة التحديات الت 

تركز المؤسسة عىل تحديد وتنفيذ تدابي  فعالة ف 
ي تمارسها. المالية التمويلية ال 

 تنموية الت 
ي أي عملية   . 3

تسىع المؤسسة ال تحق ق الحيلولة دون استغالل المؤسسة أو أي من موظف ها ف 
ة لها عالقة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب، أو أي جريمة مالية أخرى.   ة أو غي  مباشر  مباشر
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 :
ً
 نطاق السياسة.   ثانيا

: نطاق هذه السياسة يشمل بال استثناء ما    يىلي

ة.  - أ  ة أو غي  المباشر  كل اجراء ل  عالقة بالتعامالت المالية المباشر
 كل اجراء ل  عالقة بالتشاركية ودعم المشاري    ع التنموية.  - ب 
ي المؤسسة أو المتعاوني     - ت 

من لهم عالقة باإلجراءات المالية أو من    معها، سواء جم ع موظف 
 اإلدارية. لهم عالقة باإلجراءات  

 المؤسسة. جم ع ادارات   - ث 

ي    السابعة: المادة  
ز
غسل األموال وتمويل    المؤسسة لمكافحة القواعد العامة ف

 اإلرهاب  

 :
ً
 حوكمة المؤسسة.   أوال

الرقابة   - أ  أوج   يم ن  مما  بدقة  هيكلة كيانها  عىل  المؤسسة  من  تحرص  والخارجية  الداخلية 
متابعة مسار أنشطة المؤسسة بشكل يسهل مع  ظهور الثغرات، أو ازدواجية اإلجراءات، أو  

ي عن المتابعة والرقابة. 
 التخف 

بالشفافية   - ب  س  والملي   والحذر،  المحافظ،  الطابع  يع س  بشكل  إجراءاتها،  المؤسسة  تحوكم 
اهة المالية، إلغالق أي ثغرات يم ن للجريمة   ي ذلك االمتثال  والي  

المالية ان تلج منها مراعية ف 
 (. OECDلمبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   

 :
ً
 الذاتية. دعم الشفافية والرقابة    ثانيا

تتسم السياسة اإلدارية للمؤسسة بدعم الشفافية والرقابة الذاتية من خالل قيامها عىل هيكل تنظيمي  
: يسمح   ي

 بالرقابة عىل كافة اإلجراءات، ومن أهم سمات ذلك ما يأت 

 ( أعضاء. 7تدار المؤسسة من قبل مجلس أمناء، وال يق  ل عدد أعضاء المجلس عن    . 1
2 .  :  يختص المجلس بمهاس داعمة للشفافية والرقابة، ومن أبرزها التالي
 رسم السياسة العامة للمؤسسة والتحقق من تنفيذها.   - أ 
.  - ب   لنظامها األساسي

 
 تع ي   أوج  الضف المحققة ألهداف المؤسسة وفقا

عية والنظامية.   - ت   لألصول الشر
 
ي المنقول منها وفقا

 إدارة ممتلكات المؤسسة وأموالها والتضف ف 
ي المؤسسة.  اعتماد اللوائح والقواعد التنفيذية والتعليمات العامة المنظ  - ث 

 مة للعمل ف 
امات.   - ج   اتخاذ القرارات الالزمة الستيفاء ما للمؤسسة من حقوق وتأدية ما عل ها من الي  
ي للمؤسسة.   - ح 

 تع ي   وعزل المحاسب القانوت 
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حة للمؤسسة.   - خ   مناقشة واعتماد الموازنة المقي 
 فتح الحسابات البن ية للمؤسسة وإداراتها.   - د 
ي تقدس للمؤسسة.   - ذ 

 قبول أو رفض المنح والهبات الت 

 السياسة المالية الداخلية للمؤسسة.   ثالثا: 

والحذر،   بالشفافية،  التنموي  للتمويل  الراجحي  سليمان  لمؤسسة  المالية  السياسة  تتسم 
 والدقة، وفقا للمعايي  التالية: 

ي   . 1
، تقتض موارد المؤسسة عىل التمويل الذات  عات    والتشغيىلي ي جمع التير

دون أن ي ون لها حق ف 
 بأي حال من األحوال.  

ي يختارها   . 2
يجب عىل المؤسسة إيدا  أموالها النقدية لدى بنك أو أكير من البنوك المحلية الت 

إال بتوق ع المفوضي   حسب   يتم السحب من هذه األموال  التنفيذية  المجلس، وال  الالئحة 
 للمؤسسة. 

إدارتها،   . 3 ي مقر 
ف  بها  ي تحتاجها وتحتفظ 

الت  المحاسبية  السجالت والدفاتر  المؤسسة  تمسك 
ن موظفو وزارة الشؤون االجتماعية، أو الجهات األمنية المختصة من االطال  عل ها مت   

ّ
ويم 

  .
 
 ما طلبوا ذلك كتابيا

انية  . 4 ي نهاية كل سنة مالية تعد المؤسسة مي  
عمومية لكل أصولها وخصومها تسمح بمعرفة    ف 

اإليرادات والمضوفات، ويتم   العمومية حساب  انية  المي   ، ويرفق مع  ي
المالي الحقيف  مركزها 
 تفصيل بنود كل منها.  

انية العمومية والحسابات الختامية، ويوقع عل ها رئيس المجلس   . 5 يقوس المجلس بدراسة المي  
 مجلس.  ثم تتم المصادقة عل ها من قبل ال 

فة خالل ثالثة أشهر من   . 6 انية العمومية والحسابات الختامية للجهة المشر يرفع المجلس المي  
 انتهاء السنة المالية. 

ي نهاية كل سنة مالية وللمجلس   . 7
يجري الجرد الفعىلي لموجودات المؤسسة الثابتة والمنقولة ف 

.  أن يجري أو يأمر بإجراء الجرد الفعىلي لكل أو بعض هذه الموجودات  
 
وريا ي أي وقت يراه ض 

 ف 
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المملكة،   . 8 ي 

ز
ف بها  المعمول  لألنظمة   

ً
وفقا ي  خارج  ي 

قانونز مراقب حسابات  المؤسسة  ز  تعي 
  :  ويكون من مهامه ما يلي

وحساب   - أ  انية  المي   مطابقة  من  والتثبت  حساباتها،  وعىل  المؤسسة  أعمال  سي   عىل  الرقابة 
اإليرادات والمضوفات للدفاتر المحاسبية من عدم ، وما إذا كانت قد أمس ت بطريقة سليمة  

  .
 
 نظاما

اماتها.   - ب   التحقق من موجودات المؤسسة والي  
للمؤ  - ت  الختامي  والحساب  العمومية  انية 

المي   وهو  إعداد  المنتهية،  المالية  السنة  عن  سسة 
ي نهاية السنة المالية.  

ي يقدمها عن أعمال المؤسسة ف 
 مسؤول عن صحة البيانات الت 

 :
ً
 والمستفيدة. معرفة الجهات الداعمة    رابعا

إتبا    من خالل  المستفيدة  أو  المدعومة  الجهات  مع  التعامل  عند  إجراءاتها  بدقة  المؤسسة  س  تلي  
من   المر مجموعة  األنظمة  مع  وتوافقها  الجهة  نظامية  إلثبات  الالزمة  والصادرة  ا اإلجراءات  عية 

ي المؤسسة. 
 بالمملةة العرةية السعودية وأنظمة التمويل المعتمدة ف 

: السياسة المالية الخارجية للمؤسسة. 
ً
 خامسا

المدعو  الجهات  مع  وخاصة  خارج كيانها  تعامالتها  ي 
ف  للمؤسسة  المالية  السياسة  أو  تتسم  مة 

 :  المستفيدة بما يىلي

الدولي   . 1 المالي  العمل  مجموعة  عن  الصادرة  والقرارات  التوصيات  أهمية  المؤسسة  تدرك 
ي إنفاذ القواني    

ق األوسط وشمال افريقيا، وما يساعد ف  ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشر
ي مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ومنع 

االحتيال، بما يؤدي ال الحد  واللوائح ف 
ي أغراض غي  سليمة. 

 من مخاطر استخداس موارد المؤسسة ف 
تتخذ المؤسسة الخطوات الالزمة من أجل المراعاة الكاملة للقواني   واللوائح واجبة التطب ق   . 2

ي النظاس األساسي  
ضّمن ذلك ف 

ُ
بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومنع االحتيال، وت

ي تسهيل أنشطة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.   للمؤسسة، 
 للحد من استخداس خدماتها ف 

األموال   . 3 غسل  بمكافحة  المعنية  والمؤسسات  الجهات  مع  وثيقا  تعاونا  المؤسسة  تتعاون 
عنها   يصدر  وما  أعمالها  نتائج  من  وتستفيد  والفساد،  االحتيال  ومكافحة  اإلرهاب  وتمويل 

 وأنشطتها. 
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القروض   . 4 ، ومشاورات  تخضع  دقيقة من مختصي   لدراسات  دوما  بالمؤسسة  لها عالقة  ي 
الت 

أي نشاط   أو  تمويل اإلرهاب  أو  للشبهة بوجود غسل األموال،  متواصلة، وإذا ظهر ما يدعو 
تلك   دعم  ويتم  فورا،  المختصة  األمنية  الجهات  ابالغ  ف تم  فساد،  عىل  يحتوي  أو  احتيالي 

ي تحتاجها. الجهات األمنية بكافة المعلومات ال 
 الزمة الت 

اض أو الدعم المالي عىل تحق ق األهداف التنموية المجتمعية   . 5
ي االقي  يقض التعامل مع طالتر
 بالمملةة العرةية السعودية. 

الجهات   . 6 أو  المحلية  البنوك  خالل  من  المالي  الدعم  أو  اض 
االقي  ي  طالتر مع  التعامل  يقتض 

ي    السعودي. المرخصة من مؤسسة النقد العرتر

 :
ً
 العمليات. الرقابة عل    سادسا

 :
ً
 الداخلية: الرقابة    أوال

ازية والرقابية للرصد   س المؤسسة بوضع إجراءات مراقبة العمليات واتخاذ التدابي  الداخلية االحي   
تلي 

اإلرهاب   وتمويل  األموال  غسل  بعمليات  ترتبط  أنشطة  أي  إحباط  عىل  والعمل  الفجوات  وسد 
 المستفيدة. طريق حوكمة أنظمتها الداخلية وإبالغها للجهات  والجرائم المالية األخرى عن  
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ي مكافحة تمويل اإلرهاب وغسيل  
ز
 األموال: دور الرقابة الداخلية ف

عند االش  تباه بوجود نش  اط مالي أو إداري ل  عالقة بعمليات مرتبطة بالجرائم المالية األخرى   . 1
 يجب القياس باتخاذ اإلجراءات اآلتية: 

ي المؤسسة والرفع بالتقارير الالزمة التخاذ اإلجراء المناسب.  - أ 
 إبالغ أصحاب الصالحية ف 

رفع المعامالت المالية المش                تب  بها واطال  أص                حاب الص                الحية لقيامهم بإبالغ الجهات   - ب 
 الح ومية المختصة وبشكل مباشر بعد إجراء التحقيقات الالزمة. 

لمعلوم ات المتوافرة ل ديه ا عن تل ك الح ال ة  إع داد تقرير مفص                 ل يتض                من جم ع البي ان ات وا  - ت 
 والعملية وةيانات األطراف ذات الصلة، لتقديمها ألصحاب االختصاص عند الحاجة. 

االس                تج اب ة لمتطلب ات الجه ات الرق ابي ة الخ ارجي ة واألمني ة وإم داده ا ب المعلوم ات والبي ان ات   - ث 
 الالزمة. 

س                ي  اس                  ات وإجراءات مت  ابع  ة  مراقب  ة العملي  ات ال ومي  ة للمرخص لهم وذل  ك فيم  ا يتعلق ب  - ج 
 العمليات المالية وحاالت االحتيال المحتملة. 

تيبات مكافحة االحتيال وابالغ اإلدارة العليا أو مجلس   - ح  إعداد التقارير عن فاعلية الض       وابط لي 
 األمناء عن مستوى المخالفة أو االنتهاك. 

اس بسياسات وأدلة وإجراءات مكافحة االحتيال للمؤسسة  - خ   . مرا قبة االلي  
ي ق د تتعرض لالحتي ال وتح دي د النت ائج الس                لبي ة ألي   - د 

تق يم أنش                ط ة االعم ال والعملي ات الت 
 عمليات احتيال محتملة ووضع اإلجراء المناسب لها. 

ي حال وجود مؤشر منها   - ذ 
ات مناس      بة تدل حال وجودها عىل مخاطر االحتيال، وف  وض      ع مؤشر

امالت من خالل إجراء مزي  د من  أو أكير تقوس الجه  ة المختص                  ة ب  الت  أك  د من الحق  ائق والمع  
 التحقيقات والمتابعة. 

طل   ب تق   ارير منتظم   ة من اإلدارة الم   الي   ة حول تق يم مخ   اطر االحتي   ال واإلجراءات الواج   ب   - ر 
ي المؤسسة. 

 اتخاذها لمنع االحتيال ف 

 :
ً
 الرقابة الخارجية    ثانيا

القياس بعملية المراقبة وتنفيذ المهاس  تعمل المؤسسة عىل تعزيز دور الرقابة الخارجية وتم  نها من  
المنوطة بها عىل كافة العمليات الخاصة بالمؤسسة دون استثناء وتقديم التعاون المنجز الذي يحقق  

كة.   الغايات المشي 
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 :
ً
 التدريب:   سابعا

األنشطة   مختلف  عىل  موظف ها  لتوعية  المالئمة  والتثقيفية  التدريبية  امج  الير المؤسسة  تنفذ 
وتزويد الموظفي   ذو    األخرى، والعمليات المرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب والجرائم المالية  

اس لحماية المؤسسة من الو  ي شبهة  العالقة بالمعلومات العامة واألنظمة الداخلية وسياسة االلي  
قو  ف 

 المالية. الجرائم  

: حفظ    
ً
 السجالت: ثامنا

الصادرة   العمليات  مختلف  تفش  ي 
الت  والوثائق  العالقة  ذات  السجالت  بكافة  المؤسسة  تحتفظ 

إل ها وتقديمها   الرجو   بطريقة يسهل  الصلة  ذات  والمرفقات  الحسابات  منها ومستندات  والواردة 
ونية   ألصحاب الصالحية وللجهات ذات العالقة لمدة ال تقل عن عشر سنوات ضمن األرشفة اإللةي 

 ورقية. وال 

 تاسعا: رسيان السياسة  

 الصالحية. يعمل بهذه السياسة من تاري      اعتمادها الرسمي من صاحب  - 

 

 

 

 

 

 

 

 


