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 األموال وجرائم تمويل اإلرهابغسل  اكاحةة مل اإلجراءات الوقائية سياسة

 سدير لألسر املنتجة نماءلجمعية 

 8421مسجلة لدى وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم/ 

احق  8221اإلصدار األول    م 4244-هـ  املو

األموال وجرائم اإلرهاب ومؤشراتها من قبل اإلدارة التنفيذية بالجمعية ورئيس مجلس اإلدارة غسل  ماكاحةةيتم اعتماد سياسة 

 .طبقا للشروط واألليات املذكورة في بنود السياسات 

ــــ  رقـــــم م/غســـــل ماكاحةـــــة  تطبـــــق الجمعيـــــة ن ـــــام  ه والئةتـــــ  88/5/8211بتـــــاري   18األمـــــوال الســـــعودا الوـــــادر باملرســـــوم امللاـك

احق مع هذه السياسة .التنفيذية وجميع ا  لتعديالت الالحقة ليتو

ه  والئةتـ  التنفيذيـة وكـذل   84/4/8211بتـاري   48وتطبق الجمعية ن ام جـرائم  االرهـاب وتمويلـ  الوـادر باملرسـوم امللاكـ  م / 

  االلتزام بمتطلبات األن مة واللوائح  والقواعد املقررة ن اما ملاكاحةة  تمويل اإلرهاب  .

  .السياسة ومتطلباتهابهذه  ابأن يتقيد كل موظفيه الجمعيةوتقض ي قواعد  
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  اهداف هذه السياسة

 .في عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب الجمعيةمنع استخدام الخدمات التي تقدمها  .8

 .وسمعتها من خالل االرتباط بالشخاص الذين يقومون بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب الجمعية منع اإلضرار باسم  .4

بالتشريعات واللوائح الخاصة بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب الوادرة عن  الجمعية وموظفيهاالتأكد من التزام  .1

 .العربية السعودية وتةديثاتها حكومة اململكة 

 

 مجال التطبيق : 

 واملستفيدين من خدمات  واملتعاقدين معها . ةهذه السياسة على جميع العاملين بالجمعيتطبق 

 

 النطاق

 .الجمعية في وتطوعية تعاقدية عالقات لهم ومن العاملين كاحة على العامة املسؤوليات السياسة هذه تةدد

 

 البيان

 

 األموال وجرائم تمويل اإلرهابطرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل ال

 

 .الجمعية لها تتعرض التي اإلرهاب وتمويل األموال غسل ملخاطر  وتقييم وحهم تةديد .1

 .والخدمات باملنتجات الخاصة اإلرهاب وتمويل األموال غسل مخاطر  من الحد شأن في مبررة قرارات اتخاذ .2

 .املاكاحةة مجال في الجمعية في األعمال نوعية مع يتالءم بما العاملين كفاءة رحع والتدريب القدرات بناء برامج تعزيز  .3

 .الواجبة العناية وإجراءات العمالء على التعرف جودة وتةسين للماكاحةة املستخدمة القنوات كفاءة رحع .4

 .الجمعية في األعمال وحاعلية جودة رحع على تساعد التي الالزمة األدوات توحير  .5

 .اإلرهاب تمويل وجرائم األموال غسل ملاكاحةة الجمعية في العاملين لدى يالوع مستوى  لرحع توعوية برامج إقامة .6

 .املوروحات في النقد استخدام من للتقليل مميزاتها من واالستفادة النقدية غير  املالية القنوات على االعتماد  .7

 .املالي التبادل في االعتبارية أو  الطبيعية الوفة ذو  الحقيق  املستفيد على التعرف .8

 املشــتب  واملبـال  األشـخاص هويـة مـن التأكــد فـي للمسـاهمة العالقـة ذات الجهـات مـع الكترونــ  ربـ  عمليـات إيجـاد فـي السـيي .9

 .بها
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 املسؤوليات

 علـــى االطـــال  الجمعيـــة وإشـــراف إدارة تةـــ  يعملـــون  الـــذين العـــاملين جميـــع وعلـــى الجمعيـــة أنشـــطة ضـــمن السياســـة هـــذه تطبـــق 

 أداء عنـد أحاكـام مـن حيهـا ورد بما وااللتزام عليها والتوقيع بها واإلملام السياسة هذه وعلى األموال غسل بماكاحةة املتعلقة األن مة

 .منها بنسخة واألقسام اإلدارات جميع وتزويد الخووص ذل  في الوعي نشر  املالية اإلدارة وعلى ة.الوظيفي ومسؤولياتهم واجباتهم

 .اإلرهاب وتمويل األموال غسل ماكاحةة بقواعد والتزامهم إتباعهم من التأكد على متعاونين مع التعاقد حال الجمعية وتةرص

 

 

 : العقوبات

يخضع أا موظف يخل باالشتراطات وتعليمات ماكاحةة اإلرهـاب وغسـل األمـوال إلـى العقوبـات املنوـوص عليهـا مـن قبـل الدولـة  -

 .دون أدنى مسؤولية على الجمعية 

 

 التوثيق وحفظ السجالتإجراءات 

 : التالية لتوثيق العميالت وحف ها  تتخذ الجمعية مجموعة من االجراءات

 .والوظيفة ( -رقم الهوية   –إعداد نموذج معرحة العميل واملعلومات الخاصة ب  ) اسم العميل  .8

 .، وما إلى ذل  ...(. من وق  آلخر الدخل يجب تةديث املعلومات املتعلقة بالعمالء )التفاصيل الشخوية ،  .4

وباقي املستندات املقدمـة مـن التةقق من صحة بيانات املتبرعين واملستفيدين عن طريق مطابقة البيانات مع الهوية الوطنية  .1

 العميل أو املستفيد .

تلتزم الجمعية بالحفظ الدورا لسجالت املتبرعين واملستفيدين سواء بشاكل إلكترون  أو  نسـ  ورقيـة لاكـ  يسـهل الرجـو  اليهـا  .2

 علومات للجهات املختوة إذا لزم األمر.وتقديم أا م

 

 األموال وجرائم اإلرهابغسل  ماكاحةة بشأن عمليات في حال وجود مؤشرات االشتباه التزام الجمعية باإلبالغ

األمـــوال إلـــى الجهـــات املختوـــة بالدولـــة  علـــى أن تكـــون غســـل تلتـــزم الجمعيـــة بـــالتبلي  عـــل كـــل معاملـــة يشـــتب  أن لهـــا عالقـــة ب .8

  واملستندات واألدلة كاحية بها.املعلومات 

 لاللتزامــــات  .4
 
ال يجــــوز التكــــتم بــــأا حالــــة اشــــتباه أو التــــأخر فــــي التبليــــ  عنهــــا، بــــل يجــــب اإلبــــالغ عــــن العمليــــات املشــــتب  حيهــــا وحقــــا

 املنووص عليها في ماكاحةة اإلرهاب وغسل األموال والئةت  التنفيذية.

 عن أا عملية مشبوهة.يتوجب على املوظف املفوض تبلي  الجهات املختوة ح .1
 
 ورا

 يجب على املوظف املفوض التبلي  عن العمليات املشتب  حيها بغض الن ر عن تعلقها بأمور أخرى. .2

 تةرا السرية التامة وعدم أحشاء أمر التبلي  للمشتب  ب  أو غيره .5
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 تم اعتماد )مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم االرهاب (

احق     8228/  4/    42( املنعقد بتاري  :   1دارة رقم )في اجتما  مجلس اإل    م 4281/  82/  81ه  املو

 توقيعات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 التوقيع صفته في الجمعية العضو م

 أ. عبدالرحمن بن حمد العيد 1
 رئيس مجلس اإلدارة

 

 

2 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة أ. فيصل بن سعد المويجد

 

 

3 
بن مشاري المشاري أ. عبدالعزيز  أمين الصندوق 

 

 

4 
 عضو  المجلس أ. خالد بن عبدالعزيز النصار

 

5 
 عضو المجلس أ. عبدهللا بن سليمان المهيدب

 

6 
 عضو المجلس أ. عبدهللا بن عبدالعزيز المعيوف

 

7 
 عضو المجلس أ. هيلة بنت إبراهيم الطويل

 

 


