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 2من   1الصفحة   سياسة الوقاية من عمليات غسيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موال ألسياسة الوقاية من عمليات غسل ا

 رهاب إلوجرائم تمويل ا
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 سياسة الوقاية من عمليات غسيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

 مقدمة 
تعد سيييياسييية الوقاية من عمليات غسيييل االموال وجرائم تمويل االرهاب ئحد الرسائز االسييياسيييية الت  ات  ت ا 

الجمعية ف  مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مسافحة غسييل االموال السييعودص الصييادر بالمرسييوم الملس  رقم 

 السياسة.حقة ليتوافق مع ه ه هي، والئحته التنفي ية وجميع التعديالت الال11/5/1433بتاريخ  31م/

 النطاق 

  الجمعية.تحدد ه ه السياسة المسؤوليات العامة على سافة العاملين ومن ل م عالقات تعاقدية وتطوعية ف  

 البيان 

 االرهاب:موال وجرائم تمويل ألطرق الوقائية الت  ات  ت ا الجمعية ف  سبيل مسافحة عمليات غسل ا

 الجمعية.موال وتمويل االرهاب الت  تتعرض ل ا أللم اطر غسل اتحديد وف م وتقييم  -1
رهاب ال اصييية بالمنتجات  إلات ا  قرارات مبررة ف  شيييان الحد من م اطر غسيييل االموال وتمويل ا -2

 وال دمات.

عميال ف  الجمعيية ف  ألتعزيز برامج بنيا  القيدرات والتيدرييب رفع سفيا ة العياملين بميا يتال م مع نوعيية ا -3

  افحة.المسمجال 

جرا ات العنيايية  إرفع سفيا ة القنوات المسيييييت يدمية للمسيافحية وتحسيييييين جودة التعر  على العمال  و -4

 الواجبة.

 عمال ف  الجمعية.ألجودة وفاعلية ادوات الالزمة الت  تساعد على رفع ألتوفير ا -5
جرائم  موال وألإقامة برامج توعوية لرفع مسييييتوو الوع  لدو العاملين ف  الجمعية لمسافحة غسييييل ا -6

 رهاب.إلتمويل ا

االعتمياد على القنوات المياليية غير النقيديية واالسيييييتفيادة من مميزات يا للتقلييل من اسيييييت يدام النقيد ف   -7

 المصروفات 

 و االعتبارية ف  التبادل المال .ئالتعر  على المستفيد الحقيق   و الصفة الطبيعية  -8
قية للمسييييياهمية ف  التياسيد من هويية  يجياد عملييات ربط السترون  مع الج يات  ات العالإالسيييييع  ف    -9

 ش اص والمبالغ المشتبه ب ا. ألا

 

 المسؤوليات  

تطبق ه ه السييياسيية أييمن ئنشييطة الجمعية وعلى جميع العاملين ال ين يعملون تحت إدارة واشييرا  الجمعية  

والتوقيع علي ا، وااللتزام  لمام ب ا  إلموال وعلى ه ه السيياسية واألنظمة المتعلقة بمسافحة غسيل األاالطالع على ا

دارة نشييير الوع  ف   لل ال صيييوص  إلبما ورد في ا ئحسام عند ادا  واجبات م ومسيييؤوليات م الوظيفية. وعلى ا

 قسام بنس ة من ا. ألدارات واإلوتزويد جميع ا

موال  ألوتحرص الجمعيية حيال التعياقيد مع متعياونين على التياسيد من اتبياع م والتزام م بقواعيد مسيافحية غسيييييل ا

 رهاب. إلوتمويل ا


