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 سياسة واجراءات مكافحة تمويل
االرهاب وغسيل االموال

جمعية أجـا النسائية 
األهـلــيـــة بــحـــائـــل



 

1

تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب التي تتعرض لها الجمعية

تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفـاءة العاملين بما يتالئــم مع نوعية االعمــال
في الجمعية في مجال المكافحة

 اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل االموال وتمويــل االرهـــاب الخاصة
بالمنتجات والخدماتوالخدمات

توفير االدوات الالزمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية االعمال في الجمعية

التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة  الطبيعية او االعتبارية في التبادل المالي

السعي في ايجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهــات ذات العالقة للمســاهمــة في
التأكيد من هوية االشخاص والمبالغ المشتبه بها

االعتمــاد على القنــوات الماليـة غير النقديــة واالستـفــادة من مميزاتــهــا للتقليــل من
استخدام النقد في المصروفات

إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل
االموال وجرائم تمويل االرهاب

 رفع كــفـــاءة القنــوات المستخدمــة للمكــافحــة وتحسين جودة التعرف على العمــالء
واجراءات العناية الواجبة

 مقدمة
تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل االموال وجرائم تمويل االرهــاب احد الركـائـز االساسية
التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفًقا لنظام مكافحة غسل االموال السعودي
الصــــادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتــاريخ 1433/5/11هـ، والئحته التنفيذية وجميع التعديــالت

الالحقة ليتوافق مع هذة السياسة

النطاق
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كــافــة العامليــن ومن لـهــم عالقــات تعاقديــة

وتطوعية في الجمعية

طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل
االموال وجرائم تمويل االرهاب
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تطبق هذة السياسة ضمن انشطة الجمعية  وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت ادارة
واشــراف الجمعيــة  االطـــالع على االنظـمــة المتعلقــة بمكـــافــحـــة  غســل االمــوال وعلى هذة
السياسة وااللمام بها والتوقيع عليها، وااللتزام بمـا ورد فيهــا من احكــام عند اداء واجــبـــاتهــم
ومسؤوليــاتهــم الوظيفية. وعلى االدارة المالية نشــر الوعي  في ذلك الخصــوص وتزويد جميع

االدارات واالقسام بنسخة منهـا
وتحرص الجمعية حـــال التعـاقد مع متعـــاونــيــن على التــأكــد من اتبــاعهـــم والتـزامهــم بقواعد

مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب

المسؤوليات


