
اململكة العربية السعودية                

والتنمية االجتماعيةاملوارد البشرية وزارة       

سرية بخميس مشيطتنمية الألل آمال جمعية    

(566مسجلة برقم )                 

 
 

 

 

 

أ

أ

أ

أ

أ

أسياسة الوقاية من عمليات غسل الموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

 لجمعية آمال للتنمية السرية بخميس مشيط

 

  



اململكة العربية السعودية                

االجتماعيةوالتنمية املوارد البشرية وزارة       

سرية بخميس مشيطتنمية الألل آمال جمعية    

(566مسجلة برقم )                 

 
 
 
 
 
 
 
 

Page 1 of 3 
 

  

أجدو ل املحتويات 

 2 ......................................................................................................................................................................................... مقدمة

 2 ......................................................................................................................................................................................... النطاق

 2 ...........................................................................................................................................................................................البيان

 2 ......................... طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب:

 3 ................................................................................................................................................................................. املسؤوليات

 3 ................................................................................................................................................................ اعتماد مجلس اإلدارة

 

 

  



اململكة العربية السعودية                

االجتماعيةوالتنمية املوارد البشرية وزارة       

سرية بخميس مشيطتنمية الألل آمال جمعية    

(566مسجلة برقم )                 

 
 
 
 
 
 
 
 

Page 2 of 3 
 

أ:دقدمةامل

 تعد سييييييييياسيييييييية الوقا ة مو عمليات غسييييييييل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب  اد الراائ  األسيييييييياسييييييييية التي اتخذتها

 لنظام مكافحة غسييييييييل األموال السييييييييعود  الكييييييييادر باملرسييييييييوم امللك  رقم 
ً
الجمعية في مجال الرقابة املالية وفقا

  .هي، والئحته التنفيذ ة وجميع التعد الت الالاقة ليتوافق مع هذه السياسة11/5/1433بتاريخ  31م/

أ:النطاق

 .لهم عالقات تعاقد ة وتطوعية في الجمعيةتحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على اافة العاملين ومو 

أ:البيان

أطرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الموال وجرائم تمويل اإلرهاب:

 تحد د وفهم وتقييم ملخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تتعرض لها الجمعية. .1

األموال وتمويل اإلرهاب الخاصييييييييييييية باملنتجيات  اتخاذ قرارات مبررة في شيييييييييييييان السد مو مخاطر غسيييييييييييييل .2

 .والخدمات

تع ي  برامج بنيياا القييدرات والتييدريييا رفع عفييااة العيياملين بمييا  تالام مع يوعييية األعمييال في الجمعييية في  .3

 مجال املكافحة.

رفع عفييااة القنوات املسيييييييييييييتخييدميية للمكييافحيية وتحسيييييييييييييين جودة التعر  على العمالا و جرااات العنييا يية  .4

 الواجبة.

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

 قامة برامج توعوية لرفع مسيييييييييييييتول الويي لدل العاملين في الجمعية ملكافحة غسيييييييييييييل األموال وجرائم  .6

 .تمويل اإلرهاب

في  م النقييداالعتميياد على القنوات املييالييية غير النقييد يية واالسيييييييييييييتفييادة مو ممي اتهييا للتقليييل مو اسيييييييييييييتخييدا .7

 املكروفات.

 التعر  على املستفيد السقيق  ذو الكفة الطبيعية  و االعتبارية في التبادل املالي. .8
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السيييييييييييييمي في   جيياد عمليييات رجه الذاروا  مع الجهييات ذات العالقيية للمسييييييييييييييياهميية في التيياعييد مو هوييية  .9

 .األشخاص واملبالغ املشتبه بها

أ:املسؤوليات

جمعية وعلى جميع العاملين الذ و يعملون تحت  دارة واشرا  الجمعية تطبق هذه السياسة ضمو  اشطة ال

االطالع على األيظمة املتعلقة بمكافحة غسيييل األموال وعلى هذه السيييياسييية واإلملام بها والتوقيع علتها، وااللا ام 

 لويي في ذلكبما ورد فتها مو  اكام عند  داا واجباتهم ومسيييييييييييييؤولياتهم الوإليفية. وعلى اإلدارة املالية اشييييييييييييير ا

 .الخكوص وت ويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها

وتحرص الجمعية اال التعاقد مع متعاويين على التاعد مو  تباعهم والا امهم بقواعد مكافحة غسييييييييل األموال 

 .وتمويل اإلرهاب

أ:اعتماد مجلس اإلدارة

 بتاريخ(  4)  رقم في االجتماع السيياسيةهذه  آمال للتنمية األسيرية بخمسس مشييه جمعيةاعتمد مجلس  دارة 

محل جميع سييييييييياسييييييييات الوقا ة مو عمليات وتحل هذه السييييييييياسيييييييية  ،(1/4/41هييييييييييييييييييييي  رقم القرار )17/06/1441

  غسيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب
ً
أ. املوضوعة سابقا

 

 


