
 
 

 
 

   المشفوعات :   هـ 22/11/1440التاريخ :         1121835 الرقم : 
 

حة
صف

ال
1

 

 الموقرين      نسخة ألصحاب السعادة أعضاء مجلس اإلدارة 
 سلمه للا         سعادة المدير التنفيذي للجمعية 

 سلمه للا       نسخة لسعادة مدير الشؤون اإلدارية والمالية 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، وبعد 
 

إلى         بالتقدير  رقمأشير  الملكي  بالمرسوم  الصادر  األموال  غسل  مكافحة  تاريخ  و   20م/  نظام 
وإلى    ه5/2/1439 جرائم  ،  الصادر  االنظام  وتمويله  م الملرسوم  بالمرهاب  رقم  بتاريخ    11/كي 

الجمعية ومنها سياسة مكافحة غسل األموال ، والتي تقضي  1433/ 23/2 هـ ، وإلى إجراءات حوكمة 
ونظرًا ألن ،    غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهابباتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية للوقاية من عمليات  

ت استثمارية وتتعامل  الجمعية تتلقى التبرعات والهبات من الداعمين والمانحين ، كما أن لديها مشروعا
 : مع بعض العمالء من المقاولين المنفذين ، لذا نرغب إليكم مراعاة ما يلي 

  

 االطالع على األنظمة والسياسات المشار إليها أعاله وتفهمها والعمل على إنفاذ مقتضاها . .1
سمعة   .2 من  الجمعيةالتحقق  حسابات  في  المودع  أو  خال  المانح  معايير    ل من  ختيار اال استخدام 

 . الدولية حلية و المتاحة ، بما في ذلك قوائم العقوبات الم علوماتالم والبحث في 
 مصادر  من  ه ممتلكات   أو   هأموال  أن  معلومات  للجمعية  ترد   من   مع   التعامل   أو   التبرعات  قبول  عدم .3

 .مشروعة  غير
النقدية  العمل على   .4 المالية غير  القنوات  استخدام االعتماد على  للتقليل من  واالستفادة من مميزاتها 

 .النقد في المصروفات
 . ت  عملياال لجميع الية الم المعلوماتصروفات و الميرادات و لإلت مالية كافية وكاملة الظ بسج ا حتفالا .5
متاحة   .6 عليها  والحاصلون  المانحون  بها  يقوم  التي  باألنشطة  المتعلقة  المعلومات  أن  من  التأكد 

 للجمهور. 
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 .  ن مصادر دخل المودع أو الممول عالمتاحة والمعلنة معلومات الالعمل على الحصول على  .7 
هوية  إل السعي   .8 من  التأكد  في  للمساهمة  العالقة  ذات  الجهات  مع  الكتروني  ربط  عمليات  يجاد 

 .األشخاص والمبالغ المشتبه بها
  عنه  وموثقة  صحيحة  بيانات  تقديم  أنشطتها(  أحد  في   المستثمر  أو   المانح  أو   )الداعم  العميل  إلزام .9

   بنشاطاته. والتعريف
  أو  أموال   غسل  أنشطة  في  المتورطين  عن  معلومات  على  للحصول   المعنية  الجهات  مع  التنسيق .10

 .  تنظيمية   أو  جنائية مخالفات أي أو ،  إرهاب تمويل جرائم
 أسباب  بدون   وامتناعه  ،  مجهول   موكل  عن   نيابة  يعمل  أنه  في  بهيشت  من  مع  التعامل  قبول  عدم .11

 .الجهة  أو  الشخص  ذلك عن معلومات إعطاء عن منطقية
 الجمعية   تزويد  وعدم  ثالث  لطرف  له  المستحقة   األموال  تحويل  الجمعية  من  العميل  طلب   قبول  عدم .12

  .هعن  معلومات بأي
 .محظور  بنشاط معروفة منظمة إلى  ينتمي  من  مع  التعامل أو  التبرعات قبول  عدم .13
 . التي يتم إجراؤهاالمالية تعزيز الرقابة بزيادة عدد مرات التدقيق في العمليات  .14
 : األموالحالة غسل بشتباه االغ عن الب إلا .15

 لية بشكل مباشر. الماشتبه بها لوحدة التحريات الم ارسال تقرير بالعملية  .أ
بلغ عنها من مستندات وبيانات وافية عن العملية ذات العالقة الم توفير جميع ما يتعلق بالعملية   . ب

لنموذج   الوحدة الم  اإلبالغوفقا  قبل  من  الب   عتمد  يشتمل  أن  على  على  ال،  أدنى  كحد  غ 
 تية: اآل المعلومات

 تهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم. ال شتبه بتعامالمشخاص األأسماء  •
 بها وأطرافها وظروف اكتشاف وحالتها الراهنة.  المشتبهبيان بالعملية  •
 بها.   المشتبهبلغ محل العملية المتحديد  •
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 غ. بالالسئول عن الموظف المشتباه التي استند إليها االأسباب ودواعي  •

 شتباه. االبلغ عنه بالتبليغ أو المنشأة عدم إخطار أو تحذير العميل الم، يجب على   في حالة التبليغ
 

 نؤكد على ضرورة التقيد بما سبق وبما قضت به األنظمة الشمار إليها .      
 

 ولكم تحياتي  ،،،      
 

 رئيس مجلس اإلدارة
 

 حاتم بن حسن قاضي


