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 الرقابة على غسيل األموال إجراءات 
 

 تخضع الجمعية لإلجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية في الدولة ألدائها لمهماتها ومنها: 
جمع المعلومات والبيانات من الجمعية وتطبيق اإلجراءات اإلشرافية المناسبة بما في ذلك   -1

 إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي. 
الجمعية بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية مالئمة للقيام بوظائفها والحصول  إلزام   -2

 على نسخ للمستندات والملفات أياً كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخّزنة. 
إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل األموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية   -3

 صالحية مراقبتها. 
 أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للجمعية؛ تنفيذاً ألحكام النظام. إصدار تعليمات   -4
 التحقق من أن الجمعية تعتمد التدابير المقررة وفقاً ألحكام النظام.  -5
وضع إجراءات النزاهة والمالءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة   -6

 ها. الجمعية أو اإلشراف عليها أو العمل أو التطوع في
 االحتفاظ بإحصاءات تضمن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.  -7

 
 

  تم اال طالع على هذه المؤشرات من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية وموظفيها وجرى التوقيع 
 هـ 15/2/1443( وتاريخ 1/42وذلك في اجتماع مجلس اإلدارة رقم )

 

 التوقيع  المنصب  االســـــــــــــــــــــــم  م

  رئيس       ابراهيم عبدهللا علي التدالوي   1

  نائب الرئيس  محمد علي محمد الطويلعي  2

  أمين الصندوق  موسى حامد محمد الحربي  3

  عضو   عبدالخالق عبدالعزيز احمد الوكيل  4

  عضو  يوسف صالح عزو العالوي  5

  عضو  محمد فراج مصطفى حسن  6

  عضو  اميره علي سبيتان شامان  7

  عضو  بدر عبد المحسن هاشم السيد  8

  عضو  مانع محمد سعيد القحطاني  9

  عضو  فيصل محمد خليل ابو ظهير   10

  عضو  حسناء عبد هللا عشوي العنزي  11

  عضو  سعد مشحن عيد البلوي 12

  عضو  اماني علي سبيتان شامان  13

  مدير تنفيذي حمير سلمان البلوي محمد  14

  مساعد اداري   فبصل سليم عبيد العطوي   15
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  تنمية موارد مالية   رحمه عبدهللا خضر المالكي   16

  متعاون   خالد عوضه حسن الزهراني   17

  مدير تطوع   مشعل ماضي الدريبي العنزي   18

  محاسب   الين جزاع العنزي   19

 
 
 
 


