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سياسةالوقايةمنعملياتغسيلاألموالوجرائمتمويلاإلرهاب 
مقدمة 
تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية التي اختذهتا اجلمعية يف جمال
الرقابة املالية وفق ًا لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م 31/بتاريخ 1433/5/11هـ،
والئحته التنفيذية ومجيع التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه السياسة .
النطاق 
حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة عىل كافة العاملني ومن هلم عالقات تعاقدية وتطوعية يف اجلمعية.
البيان 
طرقالوقائيةالتياتخذتهاالجمعيةفيسبيلمكافحةعملياتغسلاألموالوجرائمتمويلاإلرهاب :
 .1حتديد وفهم وتقييم ملخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي تتعرض هلا اجلمعية.
 .2اختاذ قرارات مربرة يف شأن احلد من خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب اخلاصة باملنتجات واخلدمات.
 .3تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب لرفع كفاءة العاملني بام يتالءم مع نوعية األعامل يف اجلمعية يف جمال املكافحة.
 .4رفع كفاءة القنوات املستخدمة للمكافحة وحتسني جودة التعرف عىل العمالء وإجراءات العناية الواجبة.
 .5توفري األدوات الالزمة التي تساعد عىل رفع جودة وفاعلية األعامل يف اجلمعية.
 .6إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملني يف اجلمعية ملكافحة غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب.
 .7االعتامد عىل القنوات املالية غري النقدية واالستفادة من مميزاهتا للتقليل من استخدام النقد يف املرصوفات.
 .8التعرف عىل املستفيد احلقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية يف التبادل املايل.
 .9السعي يف إجياد عمليات ربط الكرتوين مع اجلهات ذات العالقة للمسامهة يف التأكد من هوية األشخاص واملبالغ
املشتبه هبا.
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المسؤوليات 
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعىل مجيع العاملني الذين يعملون حتت إدارة وارشاف اجلمعية االطالع عىل
األنظمة املتعلقة بمكافحة غسل األموال وعىل هذه السياسة واإلملام هبا والتوقيع عليها ،وااللتزام بام ورد فيها من أحكام
عند أداء واجباهتم ومسؤولياهتم الوظيفية .وعىل اإلدارة املالية نرش الوعي يف ذلك اخلصوص وتزويد مجيع اإلدارات
واألقسام بنسخة منها.
وحترص اجلمعية حال التعاقد مع متعاونني عىل التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب.
المراجع 
اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتامع ( الثاين ) يف دورته ( الرابعة ) هذه السياسة يف 1441/3/2هـ  .وحتل هذه
السياسة حمل مجيع سياسات الوقاية من عمليات غسيل األموال املوضوعة سابقا.
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