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 الوثيقة  معلومات

 دليل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  عنوان الوثيقة

 جمعية البيضاء للتنمية  الجهة 

 األول  اإلصدار

 ه 1441  –م 2019 التاري    خ 

 مصادر الوثيقة 

وتاري    خ  (31م / ) كي رقململمرسوم الموال الصادر باغسل األ نظام مكافحة  −

 . ه   1433/  5/  11

بتاري    خ ( 16)م/ لكي رقم بالمرسوم الم لصادر ا  وتمويلها   ظام جرائم اإلرهابن −

 . ه  1435/   2/   24

 ة لجمعية البيضاء للتنمية. نظام الحوكم −

 

 

 مصطلحات الدليل  

 غسيل األموال 
وع فيه بقصد إخفاء أو تمويه  −  أصل حقيقيةعملية ارتكاب أي فعل أو الشر

 أموال مكتسبة خالف
 
ع أو  ا وعة كأنها   النظام وجعلها تبدو   للشر  . صدر الم  مشر

FATF Financial Action 

Task Force  

 المالية مجموعة العمل  

ي  دولية  منظمة حكومية هي  −
 باريس، أسست الفرنسية  العاصمة  مقرها ف 

ت  ل حاربة تزوير العملمالية لمم، وتهدف مجموعة العمل ا1989سنة 

 م  37رهاب، ولديها  إلوتمويل ا 
 
مملكة العربية  لا نظمة، وقد انضمت عضوا

يونيو   21يوم الجمعة    وذلك  كأول دولة عربية  نظمةمإىل هذه ال  السعودية

ي  نظي   ،2019
وتمويل   التسلح وانتشار ألموال محاربة غسل ا  جهودها ف 

 اإلرهاب.  

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 مقدمة 

 

م جمعية ي الجهود   شاركةالبيضاء للتنمية بالم  تلي  
هذا    ولتحقيق،  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابل  الدولية  ف 

وتمويل اإلرهاب مستمدة من  وال ماأل  كافحة غسلم ل  الجمعية  مستوى  عىل  تطبق ياسةالجمعية س وضعت  الغرض

 . مثىلل ا   الدولية ممارساتل وا   العربية السعوديةمملكة  ل قواني   وأنظمة ا 

ي ا ال  منظمات غي  لا ألن  و 
ذا توجب علينا كمنظمة  ، لل المجتمععاٍل من الثقة من قب ملكة تتمتع بمستوى  م لربحية ف 

ي غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خ  زمةللا   االحتياطات  كافة  خاذ ات  ربحية   غي  
ستخدام  ا إساءة  لل  لتجنب وقوعها ف 

ية عات الخي   . عملية التير

  القرارات   اتخاذ وظفي    لم وجميع ا لمالية  اإلدارة العليا واإلدارة ا لمساعدة  لذلك اعتمدت الجمعية هذا الدليل التنظيمي  

اإلرهابلة  من محاو   الوقائية األموال وتمويل  الدليل عىل،  غسل  ال  واستند  الوثائق  رجعية من أهمها:  مالعديد من 

  ظام جرائم اإلرهاب ، ونه 1433/    5/   11وتاري    خ    (31م /  )  كي رقم لملمرسوم ا لوال الصادر بامنظام مكافحة غسل األ 

 ، ودليل حوكمة جمعية البيضاء. ه  1435/  2/  24بتاري    خ ( 16)م/ لكي رقم بالمرسوم الم لصادر ا   وتمويلها 

ال األدن   الحد  هي  السياسة  تلك  ستقوم  موستكون  الجمعية، كما  ي 
ف  العمليات  جميع  عىل  بتطوير    الجمعيةطبق 

ال   وتطبيق هذا الدليل بشكل دوري مستمر، لتعزيز نظام الحوكمة    ومراجعة العمأعىل  ي مكافحة غسل  معايي  
الية ف 

 .األموال وتمويل اإلرهاب

                                                                                                                     

 إدارة الجمعية 
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 TFFAبها من فرقة العمل المال   الموص  اإلجراءات 

المال   ت العمل  فرقة  المكافحة    الربحية  غي    للمنظمات  التاليةلممارسات  ا  FATFوص   وتمويل  أل غسل  موال 

 : اإلرهاب

الحوكمة .1 ممارسات  إدارة المالية    واإلدارة  الجيدة  ضمان  وإجراءات  الداخلية  الضوابط  ذلك  ي 
ف  بما    القوية، 

 طر. خاالم

ي تقدم األ المفراد و تنفيذ العناية الواجبة عىل األ .2
أو تحصل عليها أو تعمل   ربحيةال ي  غ موال للمنظمةنظمات الت 

 .عن كثب معها

يك من خم تحقق من سمعة اللا  .3  عن معلوماته. استخدام معايي  االختيار والبحث    للودع أو الشر

ي  .4
ف  ،  مكتوبة    اتفاقيات  الدخول  المانحي   ومسؤوليات  توقعات  لتوضيح  اإلمكان  ذلك  قدر  ي 

ف  علومات  المبما 

 الميدانية.  والتدقيق والزياراتالمنتظم لغ  التفصيلية فيما يتعلق بتطبيق األموال ومتطلبات اإلب

داخىلي للمخاطر  إ  .5 اجراء تحليل  ي فهم 
المللمساعدة ف  ي عمليات 

تواجهها بشكل أفضل ف  ي 
الت  لمؤسسة، خاطر 

 . ناسبةموتصميم تدابي  التخفيف ال 

  لت عامم رصوفات والموال  إليرادات ل  وكاملة  كافية  ت ماليةل ظ بسجاحتفال ضع ضوابط وإجراءات مالية قوية واو  .6

ي ألموالملا 
ي ذلك االستخدام النهان 

 .الية، بما ف 

امج بوضوح عند جمع األموال والتأكد من تطبيق األموال عىل النحو الديد تح .7  . نشود مأهداف الير

ي يقوم بها اللم علومات ا مالتأكد من أن ال  .8
 . للجمهور  متاحة انحون والحاصلون عليها متعلقة باألنشطة الت 

ي   لتحديد ما إذا  معايي   ووضع ،لممولودع أو الم مصادر دخل ا  منالتأكد  .9
عات أو قبول ال  كان ينبغ   .رفضها تير

 

  تشتمل عليها سياسة الجمعا
 ية لعنارص الرئيسية الت 

م الجمعيةت ز :  لي   
 باآلت 

 .رهابموال وتمويل اإلمكافحة غسل األ  تنفيذ متطلبات .1
من   معتادة  أو غي    مشبوهة أنشطة عن أية بلغلإل داخلية تتسم بالفاعلية والكفاءة العالية  اتصالإنشاء قنوات  .2

 ء. ل قبل العم 
 . وتفعيلها   مناسبة داخلية رقابة آليات وضع .3
ي تكمل القواني   واللوائح اإ  ونشر توثيق  .4

و  أو سياسة الجمعية  أمحلية لجراءات وآليات الرقابة الداخلية الت 

ها  ام  ا ع ضمان مراقبة، متفسي   . مستوى الجمعية عىل السياسات  بتلكاللي  
 . توالقنوالء والمنتجات  فيما يتعلق بالعم  رهابإلتمويل ا موال و محتملة لعمليات غسل األ لخاطر ا متحديد ال .5
ي ، لء العم للتحقق من هوية زمةلالت لخطوا ا جميع  واتخاذ خاطر مقائم عىل ال اتباع نهج .6

ملك  لاذلك  بما ف 

كات عاتهم داخل جمعيةأ  بةهم، باإلضافة إىل مراقالذين يمثلون  لءالوكو  للشر  . نشطتهم وتير
وتحديثها باستمرار،  بالعملء علومات الخاصة م مناسبة للتأكد من جمع جميع الل اتخاذ جميع الخطوات ا  .7

ي أي عا و 
ات ف   . قةللتأكد كذلك من تحديث معلومات تحديد الهوية عند حدوث تغي 

كات وااأل لءقات والعم نتظمة لجميع العلمراقبة ال مكد من الالتأ  .8 ستفيدين ومطابقتها  مملك ال لفراد أو الشر

 . محلية ذات الصلةلالعقوبات الدولية وا بقوائم 
 عرفون سي الم لءالعم   تحديد هوية .9

 
 م. به تعلقةالمخاطر الموتقييم   اسيا

 العالية. خاطر المذوي   لءللعم  عززةالم والعناية الواجبة  لءستمرة لجميع العم المتطبيق مبدأ العناية الواجبة  . 10
امواإلجراءات  نظمةأل صوص اللوائح واإلدارة العليا بخل  داريةوالتقارير اإل   شورةالم توفي   . 11  بها.   وااللي  
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يعية  من الجهات ستفسارات الواردةاال دارةإ  . 12 ي  تعلقةالم تطلبات المو  التشر
 . ناسبالم   الوقت  بها ف 

   يشتبه لءختصة عن أي نشاط للعم المالفوري للسلطات اإلبلغ   . 13
 
  موال أو بعملية غسل األ   أن يكون مرتبطا

يطة أن يكون ا تمويل    ة. معقول أسس شتباه عىلاال إلرهاب، شر
داخل   طبقةالمرهاب موال وتمويل اإلمكافحة غسل األ  متطلبات سياسة عنيي   عىلالموظفي    الم تدريب  . 14

 .حليةالمالجمعية، وكذلك عىل تطبيق القواني   واللوائح  
ام، وتقارير  االوالتدريب، ومراقبة  لت، عامالمت خاصة بتحديد الهوية، و ل حتفاظ بسجاال  . 15 ت  ل عامالملي  

 . تطلبات النظاميةالم شبوهة، بما يتوافق مع  الم
ي من الهيئات الحكومية خ . 16

  للإبداء التعاون التام لتلبية جميع طلبات الحصول عىل أية معلومات قانونية تأن 

ي ب 
ي حدود  ابرهاإلموال وتمويل شتباه بعمليات غسل اال اال غات ل قيامها بالتحقيق ف 

 ون. القان ما يسمح به ف 
ي  والهيئات الدولية  دعم الجهات الحكومية . 17

ي عملي  اىلي الماستخدام النظام  مكافحة ف 
  موال أو غسل األ  تاف 

 رهاب تمويل اإل
ام داخل الجمعية، وضمان وجود إجراءات اال تعزيز سياسة  . 18 اف و ا لي   ي حالم إلشر

امت عدم اال تابعة ف   .االلي  
 

 المتبعة السياسات 

 
ً
 : ءل شددة عىل العمالمالتدابي  سياسة  –أوال

ي  تشمل   .1
ي اتخاذها  تدابي  العناية الواجبة والمشددة تجاه العملء والت 

  :ما يىلي ك حد أدن   بينبغ 

بيانات الهوية   وتحديث  صول،األ نصب، حجم الم معلومات إضافية عن العميل مثل:  الحصول عىل −

كات لكيةالمومعلومات   . بشكل دوري  للشر

 ها.  بشأن ضافيةإ معلومات  والحصول عىل العمل وطبيعتها  قةلفهم الغرض من ع −

وةاأل  عن مصدر  معلومات الحصول عىل −  . للعميل  موال والير

ي  بزيادة عدد   وذلك  قات العمل،لبشأن ع تعزيز الرقابة −
ي   مرات التدقيق ف 

ل  ليتم إجراؤها خ العمليات الت 

ي العمل لضمان ا  قةلع قيام مدة
نشأة عن العميل  الم ا تعرفهمع مها  ؤ جرا إ تم  ي  تساق العمليات الت 

 .خاطرالم درجةه و ونشاط

 

 
ً
 : موالاأل غ عن اشتباه غسل  ل باإل سياسة  -ثانيا

 . بشكل مباشر  ليةلماالتحريات ا   بها لوحدة  مشتبهلا   رسال تقرير بالعمليةإ  .1

   قةلذات الع  وبيانات وافية عن العملية  من مستندات مبلغ عنها لا   ما يتعلق بالعملية توفي  جميع  .2
 
لنموذج   وفقا

 : تيةآلمعلومات ا لا  غ كحد أدن  عىلل أن يشتمل الب  معتمد من قبل الوحدة، عىل لا   غل باإل 

 . عن عناوينهم وأرقام هواتفهم  تهم ومعلوماتل بتعام مشتبهلشخاص ا األأسماء  −

 . وحالتها الراهنة ها اكتشاف وأطرافها وظروف بها  شتبهلما   بيان بالعملية  −

 . بها   مشتبهلا   محل العملية مبلغلتحديد ا −

ي اال  ودواعي   أسباب  −
 غ. بل اإل مسئول عن  ل موظف ا ل استند إليها ا   شتباه الت 

 

 
ً
  حالة -ثالثا

ز
 . شتباهال  أو  بالتبليغ  بلغ عنهلمتحذير العميل ا أو  عدم إخطار  جمعيةلا عىل التبليغ، يجب ف
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ً
وحدة  نطلبها معند  لغاتتقاريرها عن الب حددةلمالية الما هن غي  ماألعمال والتقدم مؤسسات  -رابعا

ةلل خ وذلكلمالية التحريات ا  . أيام من تاري    خ الطلب عشر

 : ما يىلي  عىل مكن أن يشتمل الطلبيو 

 لمبلغ عنه. ا  عن الطرف  علوماتم −

 . الصلةذات   ألطرافا  أو  للمبلغ عنهلمالية ا   أو  التجاريةلمعلومات بيان با −

رات  − ات للمتقديم المير  .ستنداتلمبا مؤيدة الشك  الدالة عىل ؤشر

 

 رهاب اإلموال وتمويل األ بغسل لمتعلقة  ا  مخاطر لا  إدارة إجراءات

ي سبق أن كان أو لالجديد وا  أو  كان العميل الحاىلي   تحديد ما إذا  .1
 أو  مستفيد الحقيق 

 
محتمل أن  لمن ا أنه حاليا

ي 
  مستقبللا   يكون ف 

 
  شخصا

 
  سياسيا

ا
 . للمخاطر  ممثل

ورة  .2 محددين  لستفيدين الحقيقيي   ا موال  ءل أموال العم   ثروة لتحديد مصدر   مناسبةلا   التدابي   اتخاذ ض 

 ممثىلي 
 . للمخاطر   كأشخاص سياسيي  

يتبادر بشأن العمليات   مباشر عن أي اشتباه  بشكل مباشر أو غي  لء تحذير العم  الذي من شأنه الترصف تجنب .3

ي 
 : التأكد مما يىلي لمالية ا غي  لمهن  عمال وا األ  مؤسسات يقوم بها العميل وعىل  الت 

 .رفضها مبها وعد  مشتبهلا   للعمليات قبول الشكىلي ال −

بشأن العمليات   لتفادي تطبيق التعليمات  مشورةل ا  أو  تقديم النصيحة أو لء البدائل للعم  عرض تجنب −

ي 
 . يجرونها   الت 

  مرفوعةل مرتبطة بها ا لا   معلوماتلبها وا مشتبهلالعمليات ا  ء أو ل العم عن لغات الب حافظة عىل شيةمال  −

 لمالية. لوحدة التحريات ا 

ثارة  إىل إ   ستفسار عن طبيعة العملياتلل  طراف الخارجيةاأل  مع  أو لء تصال بالعم اال يؤدي إجراء أن ال  −

 . حوله الشكوك 

 .ونحو ذلكلمراقبة ا   راجعة أو متهم قيد الل بأن معاملء العم   عدم إخطار  −

 

اتلما    مشتبهل العمليات ال أو  العادية العمليات غي   الدالة عىل ؤشر
ز
  هن غي  مل او األعمال  بها ف

 لمالية المحددة ا

 
ً
: حالة ا  -أوال ز ز القانونيي   لمحاسبي 

ي  مستقلة حاسبي   القانونيي   كمهنةمبال  رتبطةلمخاطر المتتمثل ا  
بشكل  إلرهاب وتمويل ااألموال  مجال غسل  ف 

ي إمكانية
ي إخفاء هوية المل هذه ا لاستغ  أساسي ف 

ي لهنة ف 
لها لذا  لتتم من خ  مستفيدين الحقيقيي   من العمليات الت 

امحاسبي   القانونيي   ا ل فإنه يجب عىل ا  عندما  إلرهاب وتمويل ا   األموالم بتطبيق أحكام نظام مكافحة غسل اللي  

  : نشطة التاليةاأل تتعلق بأحد  لئهم لصالح عم مالية ون عملياتينفذ أو  لعمليات مالية عداد إل يقومون با

اء −  . العقارات  وبيع شر

 . مالية أو أية أصول أخرى لهم لا   وأوراقهم   لءأموال العم إدارة −

 . ماليةلوراق ا األمرصفية أو حسابات التوفي  أو الحسابات الخاصة بلإدارة الحسابات ا  −

ي إنشاء وتشغيل و لتنظيم ا −
كاتإمساهمة ف   . دارة الشر

تيبات عتباريةاال  شخاصاأل   دارةإ إنشاء وتشغيل و  − اء القانونية،  والي   .التجارية الكيانات  وبيع وشر
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ً
 ر: حالة العقا  -ثانيا

ي  خاصة  تقليديا  اا العقاري أسلوبالقطاع ا  اال موال من خاأل يعد أسلوب غسل   
  لعىل التعامالقائمة   المجتمعاتف 

ي  تتضمن صور  عدة طريق عن العقاراتلل  موال من خاأل النقدي، ويمكن أن يتم غسل  
عمليات   ةطريقة وطبيعف 

ي هذا القطاع
اء ف   .البيع والشر

ات الدالة عىل العمليات غي  لا     مشتبهلا تأو العمليا  العادية مؤشر
ز
اء تجارة بها ف   بيع وشر

 العقارات 

اء أو بيع عقار بقيمة  .1  قلتتناسب إط ال شر
 
العقارات   أسعار  السوق أو  بأسعار  مقارنة له الفعلية القيمة مع  ا

ي ذات ال امملا 
 . نطقة، سواء بالزيادة أو النقصانمثلة ف 

اء عقارات .2 ي حسبما هو معلوم عنه معتادة لا   القدرة مع  تتناسب أسعارها  ال  تكرار شر ي إنجاز   الشك  أو  للمشي 
ف 

 . العمليات لحساب أشخاص آخرين هذه

اء عقار مخصص ل .3 ( ستعمال الشخصي ل قيام العميل بشر ل عائىلي
كة يملكها   عىل )كمي   أن يتم تسجيله باسم شر

 . العميل

ة فيه وبحيث تصميم للعقار  قيام العميل بطلب إعادة  .4 اؤه أو إجراء تحسينات كبي  يقوم العميل   الذي ينوي شر

  فة إجراء التحسيناتالتصميم أو كل  بدفع قيمة إعادة
 
ي نقدا

 . ، لغايات بيع العقار بقيمة إضاف 

 العربون نقد قيمة قيام العميل بدفع .5
 
جاع قيمةومن ثم رفضه  ا اء واسي    للالعربون من خ  إتمام عملية الشر

 .شيك

اءلالعربون ا   قيمة العميل بدفع قيام  .6 علقة   به تربطه ال العقار بموجب شيك صادر عن شخص ثالث  لزم لشر

 . فروعه أو  أصوله من غي   أو  محل شبهة أو  واضحة

اء أو العمليةإل عدم اهتمام العميل بمعاينة العقار والتأكد من حالته ا  .7 ي يرغب   نشائية قبل إتمام عملية الشر
الت 

 .بإتمامها

ةقيام  .8 ي مدة قصي 
اء عدد من العقارات ف  يبدي أي اهتمام بخصوص موقعها وحالتها وتكاليفها   ال، و العميل بشر

 . وغي  ذلك  إصلحها و 

 . بالثمنالهتمام دون ا  له  قيام العميل ببيع عقارات مملوكة .9

 .ملكية العقارإلخفاء   أو الرهن باسم شخص آخر لممتلكات قيام العميل بتسجيل ا  . 10

اء العقار بأعىل من قيمته الحقيقية عىل أن   . 11 ي عىل إعادة فرق القيمة  ل مع ا التفاق يتم اقيام العميل بشر مشي 

 . للعميل خارج الدوائر الرسمية

اءه قيام . 12 اء  العميل ببيع عقار بعد شر ة بسعر أقل من سعر الشر  . مباشر

ى من أموال مصدرها ال  ثمن العقار  قيام العميل بدفع . 13  . دول ذات مخاطرة عالية شي 

 . خاطر عاليةم دول ذاتل العقار العقاري تحويل ثمن لمكتب  من ا  قيام العميل بالطلب . 14

اء ومن ثم إعادة البيع وا  . 15 بادلة  لم قيام العميل بإجراء عمليات معقدة تخص مجموعة من العقارات وذلك بالشر

 .قايضةموال

 

م جمعية ا هذا  عي    ملفات جميع العم  نبالتأكد ملبيضاء للتنمية وتلي   بشكل دوري، كما تعمل  لء المانحي   والمتير

عات    والداخلية، التأكد من عدم ورود أسمائهم بقوائم العقوبات الدوليةعىل  كما تخضع جميع عمليات التير

اما اإلدارة المختصة، وذلك من قبل المراجعة للفحص و  ي  السعودية  العربية المملكة بسياسة الي  
مكافحة غسل   ف 

 يل اإلرهاب. موال وتمو األ 
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ات الشتباه بعمليات   وجرائم اإلرهاب:  سل األموالغسياسة مؤشر

ات االشتباه بعمليات  ي اتخذتها  غتعد سياسة مؤشر
سل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية الت 

ي مجال الرقابة المالية وفقا لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر بالمرسوم  
  31الملكي رقم م/ الجمعية ف 

 ه، والئحته التنفيذية وجميع التعديلت اللحقة ليتوافق مع هذه السياسة. 1433/ 5/ 11بتاري    خ 

 النطاق: 

ي الجمعية. 
 تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة عىل كافة العاملي   ومن لهم علقات تعاقدية وتطوعية ف 

 البيان

ات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب  : مؤشر

ام لمتطلبات مكافحة  .1 م تمويل اإلرهاب،  سل األموال أو جرائ غإبداء العميل اهتماما غي  عادي بشأن االلي  

 وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله. 

 يم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى. رفض العميل تقد .2

ي المشار  .3
ي أو االقتصادي أو عدم  كرغبة العميل ف 

ي صفقات غي  واضحة من حيث غرضها القانون 
ة ف 

اتيجية االستثمار المعلنة.   انسجامها مع اسي 

 تزويد الجمعية بمعلومات غي  صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله. محاولة العميل   .4

ي أنشطة  .5
  و جنائية أمخالفات  أي إرهاب، أو سل أموال أو جرائم تمويل غعلم الجمعية بتورط العميل ف 

 تنظيمية. 

 إبداء العميل عدم االهتمام بالمخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى.  .6

وامتناعه بدون أسباب منطقية    مجهول، وترددهاشتباه الجمعية فيأن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل  .7

ي إعطاء
 معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.  ف 

 صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.  .8

ة طلب   .9 تصفية الوضع االستثماري وتحويل العائد  قيام العميل باستثمار طويل األجل يتبعه بعد مدة وجي  

 من الحساب. 

 وجود اختلف كبي  بي   أنشطة العميل والممارسات العادية.  . 10

طلب العميل من الجمعية تحويل األموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي   . 11

 معلومات عن الجهة والمحول إليها. 

بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلت من   محاولة العميل تغيي  صفقة أو إلغاءها  . 12

 معية. الج

 طلب العميل إنماء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.  . 13

وعة.  . 14  علم الجمعية أن األموال أو الممتلكات إيرادات من مصادر غي  مشر

عات والعمليات مع   . 15 المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله  عدم تناسب قيمة أو تكرار التير

 ونمط حياته وسلوكه. 

 انتماء العميل لمنظمة غي  معروفة أو معروفة بنشاط محظور.  . 16

مع وضعه   ب ال يتناسوبما  فيهظهور علمات البذخ والرفاهية عىل العميل وعائلته بشكل مبالغ   . 17

(.  يد قتصااال  )خاصة إذا كان بشكل مفاجر 
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 المسؤوليات: 

اف   تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع العاملي   والمنتسبي   الذين يعملون تحت إدارة وإشر

اماالطلع عىل األنظمة المتعلقة بعملهم وعىل هذه السياسة واإللمام بها والتوقيع عليها ،  الجمعية بما ورد   وااللي  

 الوظيفية .   م ومسؤولياته عند أداء واجباتهم   م فيها من أحكا

 . وعىل اإلدارة التنفيذية تزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها 

 : والعتماد المراجع 

ي اجتماعه )  
ي دورته )   م 2021الثالث لعاماعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة ف 

ي ( ف 
 (   الثان 

ي تاري    خ     
موال وتمويل  أل غسل ا مكافحة  وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات   م2021/     10/      21ف 

  هابإلر ا 
 
 . الموضوعة سابقا

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية                                                                                                
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