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النطاق
 تحــدد ھــذه السیاســة المســؤولیات العامــة علــى كافــة العاملین 

ومــن لھــم عالقــات  تعاقدیــة وتطوعیــة فــي الجمعیة.

مقدمة 
تعــد سیاســة الوقایــة مــن عملیــات غســل األمــوال وجرائم 
تمویــل اإلرھــاب أحــد الركائــز األساســیھ التــي اتخذتھــا 
الجمعیــة فــي مجــال الرقابــة المالیــة وفقــاً النظــام مكافحــة 
ــي  ــوم الملك ــادر بالمرس ــعودي الص ــوال الس ــل األم غس
رقــم م/ «۱  بتاریــخ ۱٤۳۳/٥/۳۱ ھـــ   والئحتــھ التنفیذیــة 
وجمیــع التعدیــالت الالحقــة لیتوافــق مــع ھــذه السیاســة . 
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 البیان
ــم  ــوال وجرائ ــات غســل األم ــي ســبیل مكافحــھ عملی ــة ف ــا الجمعی ــي اتخذتھ ــة ال  طــرق الوقائی

ــاب: ــل اإلرھ تموی
۱-  تحدید وفھم وتقییم لمخاطر غسل األموال وتمویل اإلرھاب الي تتعرض لھا الجمعیة.

ــاب  ــل اإلرھ ــوال وتموی ــل األم ــن مخاطــر غس ــد م ــان الح ــي ش ــرره  ف ــرارات مب ــاذ ق ۲-  اتخ
ــات.  ــات والخدم ــة بالمنتج الخاص

۳- تعزیــز برامــج بنــاء القــدرات والتدریــب رفــع كفــاءه العاملیــن بمــا یتــالءم مــع نوعیــھ األعمال 
فــي الجمعیــة فــي مجــال المكافحة.

٤-  رفــع كفــاءة القنــوات المســتخدمة للمكافحــة وتحســین جودة التعــرف على العمــالء وإجراءات 
العنایــة الواجبة. 

٥-  توفیر األدوات الالزمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلیة األعمال ال الجمعیة. 
٦-  إقامــة برامــج توعویــة لرفــع مســتوى الوعــي لــدى العاملیــن فــي الجمعیــة لمكافحــة غســل 

األمــوال وجرائــم تمویــل اإلرھــاب. 
۷-  االعتمــاد علــى القنــوات المالیــة غیــر النقدیــة واالســتفادة مــن ممیزاتھــا للتقلیــل مــن اســتخدام 

النقــد فــي المصروفــات. 
۸-  التعرف على المستفید الحقیقي ذو الصفة الطبیعیة او االعتباریة في التبادل المالي. 

۹- الســعي فــي إیجــاد عملیــات ربــط الكترونــي مــع الجھــات ذات العالقــة للمســاھمة فــي التأكــد  
مــن 

ھویھ األشخاص والمبالغ المشتبھ بھا. 

المسؤولیات 
تطبــق ھــذه السیاســة ضمــن أنشــطة الجمعیــة وعلــى جمیــع العاملیــن الذیــن یعملــون تحــت إدارة 
ــذه  ــى ھ ــوال وعل ــل األم ــة غس ــھ بمكافح ــة المتعلق ــى األنظم ــالع عل ــة االط ــراف الجمعی واش
السیاســة واإللمــام بھــا والتوقیــع علیھــا ، وااللتــزام بمــا ورد فیھــا مــن أحــكام عنــد أداء واجباتھــم 
ــد  ــوص وتزوی ــك الخص ــي ذل ــي ف ــر الوع ــة نش ــى اإلدارة المالی ــة. وعل ــؤولیاتھم الوظیفی ومس

ــا.  ــع اإلدارات واألقســام بنســخھ منھ جمی
ــم بقواعــد  ــم والتزامھ ــد مــن إتباعھ ــى التأك ــن عل ــد مــع متعاونی ــة حــال التعاق وتحــرص الجمعی

ــاب.  ــل اإلرھ ــوال وتموی مكافحــة غســل األم
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المراجع 
اعتمــد مجلــس إدارة الجمعیــة فــي االجتمــاع (       )  فــي دورتــھ (       ) ھــذه السیاســة 
فــي تاریــخ ../../.....  وتحــل ھــذه السیاســة محــل جمیــع سیاســات الوقایــة مــن عملیــات 

غســیل األمــوال وجرائــم تمویــل اإلرھــاب الموضوعــة ســابقا. 
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موقع بشائر ا�لكتروني


