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 :اسم اجلمعية

 مجعية قافلة اخلري للخدمات االجتماعية

 

 :اسم السياسة

 الوقاية من عمليات غسيل األموال وجرائم متويل اإلرهابسياسة 

 

 :سياسةاملسؤول عن  تطبيق ال 

 جملس اإلدارة

 

 :هاتف اجلمعية

 810ـــ  0878608

 

 :فاكس اجلمعية

 810ـــ  0878618
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 4من  3الصفحة 

 :تعريفات

 :املعاني املبينة أمامها ما مل يقتضي السياق خالف ذلك هذه السياسةأينما وردت يف  صد باأللفـاظ والعبارات اآلتيةيق

 اجلمعية: مجعية قافلة اخلري للخدمات االجتماعية.

 سياسة الوقاية من عمليات غسيل األموال وجرائم متويل اإلرهابسة: السيا

 

 :مقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية اليت اختذتها اجلمعية يف جمال 

هـ، 11/5/1300بتاريخ  01كي رقم م /الرقابة املالية وفقًا لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر باملرسوم املل

 والئحته التنفيذية ومجيع التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

 

 :النطاق

 حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملني ومن هلم عالقات تعاقدية وتطوعية يف اجلمعية.

 

 البيان

 فحة عمليات غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب:طرق الوقاية اليت اختذتها اجلمعية يف سبيل مكا

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

 اختاذ قرارات مربرة يف شأن احلد من خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب اخلاصة باملنتجات واخلدمات. .0

رفع كفاءة العاملني مبا يتالءم مع نوعية األعمال يف اجلمعية يف جمال و  تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب .0

 املكافحة.

 توفري األدوات الالزمة اليت تساعد على رفع جودة وفاعلية األعمال يف اجلمعية. .3

 إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملني يف اجلمعية ملكافحة غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب. .5

 االعتماد على القنوات املالية غري النقدية واالستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد يف املصروفات. .7

 التعرف على املستفيد احلقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية يف التبادل املالي. .6

د من هوية األشخاص واملبالغ السعي يف إجياد عمليات ربط الكرتوني مع اجلهات ذات العالقة للمساهمة يف التأك .0

 املشتبه بها.
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 4من  4الصفحة 

 

 املسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع العاملني الذين يعملون حتت إدارة وإشراف اجلمعية االطالع على 

ا ورد فيها من أحكام األنظمة املتعلقة مبكافحة غسل األموال وعلى هذه السياسة واإلملام بها والتوقيع عليها، وااللتزام مب

عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وعلى اإلدارة املالية نشر الوعي يف ذلك اخلصوص وتزويد مجيع اإلدارات 

 واألقسام بنسخة منها.

وحترص اجلمعية حال التعاقد من متعاونني على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل 

 .اإلرهاب


