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 :مقدمة

ركائز جرائم متويل اإلرهاب أحد التعد سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال و

 فظة اخليجييريية لحفيي  الررن  الرريم حمفااخل األساسية اليت اختذتها اجلمعية

باملرسوم  ة غسل األموال السعودي الصادريف جمال الرقابة املالية وفرًا لنظام مرافف

يع الحعديالت هـ، والئفحه الحنييذية ومج11/5/1433بحاريخ  31امللري رقم م/

 .الالحرة ليحوافق مع هذه السياسة

 :النطاق

ات تعاقدية لى كافة العاملني ومن هلم عالقوليات العامة عحتدد هذه السياسة املسؤ

 .وتطوعية يف اجلمعية

 :البيان

وجرائم  مراففة عمليات غسل األموال طرق الوقائية اليت اختذتها اجلمعية يف سبيل

 :متويل اإلرهاب

 ا ويل اإلرهاب اليت تحعرض هلحتديد وفهم وترييم ملخاطر غسل األموال ومت

 .اجلمعية

  اب اخلاصة ر غسل األموال ومتويل اإلرهقرارات مربرة يف شأ  احلد من خماطاختاذ

 .باملنحجات واخلدمات

 ع نوعية اءة العاملني حما يحالءم متعزيز برامج بناء الردرات والحدريب رفع كي

 .األعمال يف اجلمعية يف جمال املراففة

 العمالء  ىسني جودة الحعرف علرفع كياءة الرنوات املسحخدمة للمراففة وحت

 .وإجراءات العناية الواجبة

 جلمعيةجودة وفاعلية األعمال يف ا توفيري األدوات الالزمة اليت تساعد على رفع. 

 ة غسل لعاملني يف اجلمعية ملراففإقامة برامج توعوية لرفع مسحوى الوعي لدى ا

 .األموال وجرائم متويل اإلرهاب

 حرليل من سحيادة من يميزاتها للواال االعحماد على الرنوات املالية غيري النردية

 .اسحخدام النرد يف املصروفات

 حبادل املاليبيعية أو االعحبارية يف الالحعرف على املسحييد احلريري ذو الصية الط. 



 

 يف  هات ذات العالقة للمساهمةالسعي يف إجياد عمليات ربط الررتوني مع اجل

 .هاالحأكد من هوية األشخاص واملبالغ املشحبه ب

 :ؤولياتاملس

حتت  يع العاملني الذين يعملو تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مج

وعلى هذه  ملحعلرة حمراففة غسل األموالإدارة واشراف اجلمعية االطالع على األنظمة ا

ند أداء واجباتهم لحزام حما ورد فيها من أحرام عالسياسة واإلملام بها والحوقيع عليها، واال

تزويد الية نشر الوعي يف ذلك اخلصوص والوظييية، وعلى اإلدارة امل ومسؤولياتهم

 .مجيع اإلدارات واألقسام بنسخة منها

مهم الحأكد من إتباعهم والحزا وحترص اجلمعية حال الحعاقد مع محعاونني على

  .برواعد مراففة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 

 

 


