سياسة انىقاية مه عمهيات غسيم
األمىال وجزائم تمىيم اإلرهاب

مقدمة
ذؼذ سٛاسح انٕقاٚح يٍ ػًهٛاخ غسم األيٕال ٔجشائى ذًٕٚم اإلسْاب أحذ انشكائض األساسٛح انرٙ
اذخزذٓا انجًؼٛح ف ٙيجال انشقاتح انًانٛح ٔففاًا نُظاو يكافحح غسم األيٕال انسؼٕد٘ انصادس
تانًشسٕو انًهك ٙسقى و 31/تراسٚخ ْ1433 /5/11ـٔ ،الئحرّ انرُفٛزٚح ٔجًٛغ انرؼذٚالخ انالحفح
نٛرٕافق يغ ْزِ انسٛاسح .
اننطاق
ذحذد ْزِ انسٛاسح انًسؤٔنٛاخ انؼايح ػهٗ كافح انؼايهٔ ٍٛيٍ نٓى ػالقاخ ذؼاقذٚح ٔذطٕػٛح
ف ٙانجًؼٛح .
انبيان
طزق انىقائية انتي اتخذتها انجمعية في سبيم مكافحة عمهيات غسم األمىال وجزائم
تمىيم اإلرهاب :
 -1ذحذٚذ ٔفٓى ٔذفٛٛى نًخاطش غسم األيٕال ٔذًٕٚم اإلسْاب انر ٙذرؼشض نٓا انجًؼٛح .
 -2اذخار قشاساخ يثشسج ف ٙشأٌ انحذ يٍ يخاطش غسم األيٕال ٔذًٕٚم اإلسْاب انخاصح تانًُرجاخ
ٔانخذياخ .
 -3ذؼضٚض تشايج تُاء انفذساخ ٔانرذسٚة سفغ كفاءج انؼايه ٍٛتًا ٚرالءو يغ َٕػٛح األػًال ف ٙانجًؼٛح
ف ٙيجال انًكافحح .
 -4سفغ كفاءج انفُٕاخ انًسرخذيح نهًكافحح ٔذحس ٍٛجٕدج انرؼشف ػهٗ انؼًالء ٔإجشاءاخ انؼُاٚح
انٕاجثح .
 -5ذٕفٛش األدٔاخ انالصيح انر ٙذساػذ ػهٗ سفغ جٕدج ٔفاػهٛح األػًال ف ٙانجًؼٛح .
 -6إقايح تشايج ذٕػٕٚح نشفغ يسرٕٖ انٕػ ٙنذٖ انؼايه ٍٛف ٙانجًؼٛح نًكافحح غسم األيٕال
ٔجشائى ذًٕٚم اإلسْاب .
 -7االػرًاد ػهٗ انفُٕاخ انًانٛح غٛش انُفذٚح ٔاالسرفادج يٍ يًٛضاذٓا نهرفهٛم يٍ اسرخذاو انُفذ فٙ
انًصشٔفاخ .
انرؼشف ػهٗ انًسرفٛذ انحفٛف ٙرٔ انصفح انطثٛؼٛح أٔ االػرثاسٚح ف ٙانرثادل انًان-8. ٙ
 -9انسؼ ٙف ٙإٚجاد ػًهٛاخ ستط انكرشَٔ ٙيغ انجٓاخ راخ انؼالقح نهًساًْح ف ٙانرأكذ يٍ ْٕٚح
األشخاص ٔانًثانغ انًشرثّ تّا .

انمسؤونيات
ذطثق ْزِ انسٛاسح ضًٍ أَشطح انجًؼٛح ٔػهٗ جًٛغ انؼايه ٍٛانزٚ ٍٚؼًهٌٕ ذحد إداسج
ٔاششاف انجًؼٛح االطالع ػهٗ األَظًح انًرؼهفح تًكافحح غسم األيٕال ٔػهٗ ْزِ انسٛاسح
ٔاإلنًاو تٓا ٔانرٕقٛغ ػهٓٛأ ،االنرضاو تًا ٔسد فٓٛا يٍ أحكاو ػُذ أداء ٔاجثاذٓى ٔيسؤٔنٛاذٓى
انٕظٛفٛحٔ .ػهٗ اإلداسج انًانٛح َشش انٕػ ٙف ٙرنك انخصٕص ٔذضٔٚذ جًٛغ اإلداساخ ٔاألقساو
تُسخح يُّا .
ٔذحشص انجًؼٛح حال انرؼاقذ يغ يرؼأَ ٍٛػهٗ انرأكذ يٍ إذثاػٓى ٔانرضايٓى تفٕاػذ يكافحح
غسم األيٕال ٔذًٕٚم اإلسْاب .

