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 سياسة الوقاية من عمليات غسيل األموال وجرائم متويل اإلرهاب    

 

 مقدمة

تمويرل ارهاراأ د رد الازرامس األساسرية جراام  غسل األموال وعمليات الوقاية من تعد سياسة 

لنظرا  ماافةرة غسرل األمروال السررعو   فر  مجرال الاقا رة الماليرة وف را   الجمعيرة اتخرتتااالتر  

والمةتررا التنذيتيررة وجميرر   ارر  1433 5 11 ترراهي   31الصررا ه  الماسررو  الملارر  هقرر    

 .السياسةالتعديالت الال  ة ليتوافق م  اته 

 النطاق

 وتطوعيرة ومن لار  عالقرات تعاقديرةعلى زافة العاملين ياسة المسؤوليات العامة تةد  اته الس

 .الجمعيةف  

 البيان

 وجرائم تمويل عمليات غسل األموال في سبيل مكافحة التي اتخذتها الجمعية ةطرق الوقائي

 :اإلرهاب

 اجلمعية. حتديد وفهم وتقييم ملخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب اليت تتعرض هلا .1

اختاذ قرارات مربرة يف شأن احلد من خمااطر غسال األماوال ومتويال اإلرهااب اباملاة اامل ت اات         .2

 .وابدمات

 اجلمعياة تعزيز ارامج ا اء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملني مبا يتالءم مع نوعياة األعماال يف    .3

 .يف جمال املكافحة

تعار  علاا العماالء واجاراءات الع اياة      رفع كفاءة الق وات املستخدمة للمكافحة وحتسني جاوةة ال  .4
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 .الواجبة

 اجلمعية.توفري األةوات الالزمة اليت تساعد علا رفع جوةة وفاعلية األعمال يف  .5

جارامم  كافحاة غسال األماوال و   مل اجلمعياة ارامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملني يف  اقامة .6

 .متويل اإلرهاب

واالساتفاةة مان زيزاتهاا للتقليال مان اساتخدام ال قاد يف        غري ال قدياة  االعتماة علا الق وات املالية  .7

 املصروفات.

 التعر  علا املستفيد احلقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية يف التباةل املالي. .8

التأكاد مان هوياة    اجلهاات ذات العالقاة للمسااهمة يف     ماع يف اجياة عمليات راا  الكووناي    السعي .9

 .املشتبه اهااألشخاص واملبالغ 

 لمسؤولياتا

نعملىن  تىإ ارا و وااى اجل اجلمعيىة     الىذنن   العىالل  وعلى  ييى     أنشطة اجلمعيةتطبق هذه السياسة ضمن 

، وااللتزام مبىا  والتنقي  عليها واإلملام بها السياسةوعل  هذه مبكافحة غسل األلنال االطالع عل  األنظمة املتعلقة 

 يف ذلك اخلصىن  نش  النعي  املاليةرا و اإلالنظيفية. وعل   مولسؤولياته مواجباتهو ر فيها لن أحكام عند أراء 

 .هابنسخة لن واألقسام وتزوند يي  اإلرا ات

بقناعىد لكافحىة غسىل األلىنال      والتىزالهم التأكىد لىن اتبىاعهم     عل  لتعاون حال التعاقد ل   ت   اجلمعيةو

 .ومتننل اإل هاب

 المراجع

 اال اهة لاا .اعتما  مجلس 


