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ل األموال وجرائم عمليات غسمن سياسة الوقاية 

  متويل اإلرهاب 
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 االعتماد
 

 احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:

وحتقيقًا ملقتضيات بناء على الصالحيات املخولة جمللس إدارة اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء(, 

(،  41/  40/  2املصلحة العامة للجمعية فقد اعتمدت هذه السياسة بناء على قرار جملس اإلدارة رقم ) 

 هـ، وذلك للعمل بها ، حيث تلغي كل السياسات اليت مت العمل عليها سابقًا. 1441/  01/  18وتاريخ 

 ء رسالتها اإلنسانية السامية بالشكل املطلوب.نسأل اهلل أن ينفع بها وأن تكون عونًا للجمعية على أدا

 

 رئيس جملس اإلدارة

 عبدالرمحن بن حممد البليهي
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 :لوقاية من عمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاباسياسات  ❖

 مت وضع سياسات معينة يف مجعية أبناء للوقاية من عمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب وتتمثل السياسات بالنقاط التالية: 

 أن تكون على معرفة ببيانات العميل ونشاطه . للجمعيةالبد  -1

 ك .استلزام األمر لذلحال احتفاظ اجلهة بالسجالت املدونة عندها لتتم املراجعة والرجوع هلا يف  -2

 .الرقابة واملتابعة جلميع املعامالت والوثائق وفحصها بشكل مستمر -3

 .التعامل عن طريق قنوات الدفع الرمسية كالبنوك -4

 .عدم صرف املبالغ يف غري أوجهها الرمسية املسنودة بالوثائق واإلجراءات الرمسية -5

 .طلب املستندات الرمسية للعميل وبناء العمل عليها -6

 , عن طريق النموذج املرفق التالي:وتوفر أسباب معقولةالتبليغ حال االشتباه  -7
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 إبالغ عن عملية مالية مشتبه بها

 معلومات عن جهة اإلبالغ

  اسم املؤسسة

  العنوان

  اهلاتف

  اسم املبلغ

  مضمون البالغ

  اسم الشخص املشتبه به

  رقم اهلوية

  اجلنسية

نوع العملية )بيع   شراء  استبدال  

 جموهرات  ساعات أخرى(ذهب   
 

  مقدار قيمة العملية

  ملخص البالغ

  أسبابا االشتباه

 سعادة مدير وحدة التحريات املالية بوزارة الداخلية 

 4093047نسخة لوزارة التجارة والصناعة / وحدة مكافحة غسل املوال فاكس 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ...

 مشتبه بها, أمل اإلطالع واختاذ ما ترونه.عملية ه بالغنا عن جتدون أعال
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