تم اعتماد السياسات واإلجراءات الواردة في الييليم يب يم
جلس إدارة جمعيي ال ير الرير ي فيالقو لل وتلتيار إدارة
الجمعي فمراجع هذه السياسات واإلجراءات وتحي ثها فشيلم
دوري فما تواكب ع المستجيات و تماشى ع أهيافها.

قي :
تعي سياس الو ا ي يب عملييات سيم ال يواا وجيرايم تمو يم
اإلرهاب أحي الركايا الساسي الت اترذتها الجمعيي في جياا
الر اف المالي وفقاً لنظار لافح سم ال واا السعودي الصيادر
فالمرسور الملل ر م ر 31/فتار خ 11/5/1433هي ،واليحته التنقيذ
وجميع التعي الت الالحق ليتوافل ع هذه السياس .

النطاق:
تحيد هذه السياس المسؤوليات العا على كافي العيا ليب و يب
لهم عال ات تعا ي وتطوعي ف الجمعي .

ال يان
طرق الو ايي الت اترذتها الجمعي ف س يم لافح
عمليات سم ال واا وجرايم تمو م اإلرهاب:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

تحي ي وفهم وتقييم لمراطر سم ال واا وتمو م اإلرهياب
الت تتعرض لها الجمعي .
اتراذ رارات ررة ف شأن الحي ب راطر سم ال يواا
وتمو م اإلرهاب الراص فالمنتجات والري ات.
تعا ا فرا ج فناء القيرات والتير ب رفع كقاءة العا ليب فما
تالءر ع نوعي العماا ف الجمعي ف جاا الملافح .
رفع كقاءة القنوات المستري للملافحي وتحسييب جيودة
التعرف على العمالء وإجراءات العنا الواج .
توفير الدوات الالز الت تساعي على رفيع جيودة وفاعليي
العماا ف الجمعي .
إ ا فرا ج توعو لرفع ستوى الوع لييى العيا ليب في
الجمعي لملافح سم ال واا وجرايم تمو م اإلرهاب.
االعتماد على القنوات المالي يير النقي ي واالسيتقادة يب
ميااتها للتقليم ب استريار النقي ف المصروفات.
التعييرف علييى المسييتقيي الحقيق ي ذو الصييق الط يعي ي أو
االعت ار ف الت ادا المال .
السع ف إ جياد عملييات رفيل اللتروني يع الجهيات ذات
العال للمساهم ف التأكي ب هو ي الشيراو والم يال
المشت ه فها.

المسؤوليات
تط ل هذه السياس ضمب أنشط الجمعي وعلى جمييع العيا ليب
الذ ب عملون تحت إدارة واشراف الجمعي االطالع على النظم
المتعلق فملافح سم ال واا وعلى هذه السياس واإللمار فهيا
والتو يع عليها ،وااللتياار فميا ورد فيهيا يب أحليار عنيي أداء
واج اتهم و سؤولياتهم الوظيقيي  .وعليى اإلدارة الماليي نشير
الوع ف ذلي الرصيوو وتاو يي جمييع اإلدارات وال سيار
فنسر نها.
وتحرو الجمعي حاا التعا ي ع تعياونيب عليى التأكيي يب
إت يياعهم والتيياا هم فقواعييي لافح ي سييم ال ييواا وتمو ييم
اإلرهاب.

المراجع
اعتمي جلس إدارة الجمعي هيذه السياسي في المحرير ر يم
( )05/04ف تار خ  1441/06/07هي.

