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 سي سة ال ق ية م  عملي ت غسيل األم ال  جاائم تم يل اإلاه ب

 في الجمعية السع لية لمالن ال  ا  س   )الشلل الاع شي(

 

 مقلمة

تمويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية التي جرائم غسل األموال وعمليات الوقاية من تعد سياسة 

لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر في مجال الرقابة المالية وفقاً  الجمعية اتخذتها

والئحته التنفيذية وجميع التعديالت الالحقة  هـ،11/5/1433بتاريخ  31بالمرسوم الملكي رقم م/

  .السياسةليتوافق مع هذه 

 ال ط ق

في  ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعيةعلى كافة العاملين تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة 

 .الجمعية

 ال ي  

التي إتخذته  الجمعية في س يل م  فحة عملي ت غسل األم ال  جاائم تم يل  ةطاق ال ق ئي

 :اإلاه ب

 الجمعية. لهاتحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تتعرض  .1

لحد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة لاتخاذ قرارات مبررة  .2

 .بالمنتجات والخدمات

رفع كفاءة العاملين بما يتالءم مع نوعية األعمال وتعزيز برامج بناء القدرات والتدريب  .3

 .في مجال المكافحة الجمعيةفي 
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جودة التعرف على العمالء وإجراءات رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين  .4

 .العناية الواجبة

 الجمعية.رفع جودة وفاعلية األعمال في توفير األدوات الالزمة التي تساعد على  .5

مكافحة غسل ل الجمعيةبرامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في  إقامة .6

 .تمويل اإلرهابجرائم األموال و

واالستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام غير النقدية االعتماد على القنوات المالية   .7

 النقد في المصروفات.

 التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية في التبادل المالي. .8

التأكد من الجهات ذات العالقة للمساهمة في  معفي إيجاد عمليات ربط الكتروني  السعي .9

 .المشتبه بهااألشخاص والمبالغ هوية 

 المسؤ لي ت

يعملون تحت إدارة الذين  العاملينتطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع 

 السياسةوعلى هذه بمكافحة غسل األموال االطالع على األنظمة المتعلقة واشراف الجمعية 

 مومسؤولياته ماته، وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجبوالتوقيع عليها واإللمام بها

 واألقسام وتزويد جميع اإلدارات في ذلك الخصوصنشر الوعي  الماليةدارة اإلالوظيفية. وعلى 

 .هابنسخة من

بقواعد مكافحة  والتزامهمالتأكد من إتباعهم  على متعاونينحال التعاقد مع  تحرص الجمعيةو

 .وتمويل اإلرهابغسل األموال 

 


