مقدمة
تتمثل ىذه السياسة إبجراءات ومعايري ومؤشرات االشتباه ومكافحة دتويل اإلرىاب وعمليات غسل
األمواؿ ،أحد الركائز األساسية اليت اختذهتا اجلمعية يف رلاؿ الرقابة ادلالية ،وذلك وفقاً لنظاـ مكافحة غسل
األمواؿ السعودي الصادر ابدلرسوـ ادللكي رقم ـ 13/بتاريخ 3311/5/33ىػ ،والئحتو التنفيذية ومجيع
التعديالت الالحقة لتتوافق مع ىذه السياسة.

النطاؽ
حتدد ىذه السياسة ادلسؤوليات يف مجيع العمليات ادلالية والتعاقدات بني اجلمعية وأي أطراؼ أخرى مبا
يكفل حتقق السالمة وتطبيق معايري احملافظة على ادلاؿ ،ومبا ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ادلعموؿ هبا
والقرارات والتعليمات الصادرة يف ىذا الشأف.

البياف
أ .تقوـ اجلمعية بصفة دورية بتدريب قياداهتا على نظاـ مكافحة غسل األمواؿ السعودي والئحتو
التنفيذية واستقطاب ادلختصني يف ذلك.
ب .تعمل اجلمعية وبشكل دوري على نشر الوعي بني منسوبيها لفهم سلاطر دتويل اإلرىاب وعمليات
غسل أمواؿ.
ت .تسعى اجلمعية بتحديث أنظمتها وفق ما تصل إليو من معلومات لتجنب سلاطر دتويل االرىاب
وغسل األمواؿ.
ث .اختذت اجلمعية آلية تدقيق مستقلة عرب مراجع خارجي دلتابعة سالمة االجراءات ادلالية ،وكلفت
ادلشرؼ ادلايل ابدلسؤولية جتاه ذلك.
ج .تلتزـ اجلمعية عند االشتباه يف حاؿ عمليات غسل األمواؿ أو أي ارتباط حوذلا بسرعة االبالغ عن
ذلك -عرب النموذج ادلعد لذلك -لإلدارة العامة للتحرايت ادلالية يف اجلهة ادلختصة ،وتقدمي كل ما
من شأنو يفيد يف عملية التحري عن تلك العمليات.

1

ح .مؤشرات قد تدؿ ارتباطا جبرائم دتويل اإلرىاب أو عمليات غسل األمواؿ:
 .3ادلتربع ليس مهتما بشأف االلتزاـ دلتطلبات مكافحة دتويل اإلرىاب أو غسل األمواؿ ،وخباصة
ادلتعلقة هبويتو ونوع عملو.
 .2ادلتربع يرفض تقدمي أي بياانت تطلب منو أو توضيح مصدر التربع أو رلاؿ التربع.
 .1رغبة ادلتربع يف ادلشاركة يف أي نشاط ومل يبدي اىتماما دلشروع واضح ،وعدـ اتضاح غرضو من
ذلك رغم وضوح مشاريعنا وانشطتنا.
 .3زلاولة ادلتربع تزويد اجلمعية مبعلومات غري صحيحة أو مضللة تتعلق هبويتو و/أو مصدر أموالو.
 .5تورط ادلتربع مسبقا يف أنشطة جرائم دتويل إرىاب أو غسل أمواؿ ،أو أي سلالفات جنائية أو
تنظيمية.
 .6عدـ اىتماـ ادلتربع ابدلصروفات والتكاليف وادلخاطر اليت تتعلق ابلنشاط الذي يدعمو.
 .7االشتباه أبف ادلتربع وكيل نيابة عن متربع رلهوؿ ،وتردده وامتناعو بدوف أسباب منطقية ،يف إعطاء
معلومات عن ذلك الشخص أو اجلهة.
 .8صعوبة تقدمي ادلتربع وصف عن طبيعة عملو أو عدـ معرفتو أبنشطتو بشكل عاـ.
 .9وجود اختالؼ كبري بني أنشطة ادلتربع وادلمارسات العادية.
 .31طلب ادلتربع من اجلمعية حتويل األمواؿ ادلستحقة لو لطرؼ آخر وزلاولتو عدـ تزويدىا أبي
معلومات عن اجلهة ادلراد التحويل إليها.
 .33زلاولة ادلتربع تغيري دعمو أو إلغاءه بعد تبليغو مبتطلبات تدقيق ادلعلومات أو حفظ السجالت من
اجلمعية.
 .32انتماء ادلتربع دلنظمة غري معروفة أو معروفة بنشاط زلظور.
 .31علم اجلمعية أف أمواؿ التربع إيرادا من مصادر غري مشروعة.
 .33عدـ تناسب قيمة التربعات أو تكرارىا مع ادلعلومات ادلتوفرة عن ادلتربع ونشاطو ودخلو ومنط
حياتو وسلوكو.
 .35ظهور عالمات البذخ والرفاىية على ادلتربع وعائلتو بشكل مبالغ فيو ومبا ال يتناسب مع وضعو
االقتصادي (خاصة إذا كاف بشكل مفاجئ).
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خ .طرقانوقائية فيمكافحةتمويماإلرهابوعمهياتغسماألموال:

 .3حتديد وفهم وتقييم سلاطر دتويل اإلرىاب وعلميات غسل األمواؿ اليت تتعرض ذلا اجلمعية.
 .2اختاذ قرارات مربرة يف شأف احلد من سلاطر دتويل اإلرىاب وعلميات غسل األمواؿ اخلاصة
ابدلنتجات واخلدمات.
 .1تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب لرفع كفاءة العاملني مبا يتالءـ مع نوعية األعماؿ يف اجلمعية يف
ىذا رلاؿ.
 .3رفع كفاءة القنوات ادلستخدمة وحتسني جودة التعرؼ على العلماء والداعمني وإجراءات العناية
الواجبة.
 .5توفري األدوات الالزمة اليت تساعد على رفع جودة وفاعلية األعماؿ يف اجلمعية.
 .6إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملني يف اجلمعية دلكافحة غسل األمواؿ ودتويل
اإلرىاب.
 .7االعتماد على القنوات ادلالية غري النقدية واالستفادة من شليزاهتا للتقليل من استخداـ النقد يف
ادلصروفات.
 .8التعرؼ على ادلستفيد احلقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية يف التبادؿ ادلايل.
 .9السعي يف إجياد عمليات ربط الكرتوين مع اجلهات ذات العالقة للمسامهة يف التأكد من ىوية
األشخاص وادلبالغ ادلشتبو هبا.
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ادلسؤوليات:
تطبق ىذه السياسة على أنشطة اجلمعية وعلى مجيع العاملني حتت إدارة واشراؼ اجلمعية االطالع واإلدلاـ
وااللتزاـ مبا ورد فيها من أحكاـ عند أداء واجباهتم ومسؤولياهتم الوظيفية والتوقيع عليها .وعلى إدارة
الشؤوف اإلدارية وادلالية نشر ىذه السياسة ونظاـ اجلمعيات وادلؤسسات األىلية ونظاـ مكافحة غسل
األمواؿ والئحتهما التنفيذية ،وكذلك نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوؾ الوظيفي واخالقيات الوظيفة
وتزويد مجيع اإلدارات واألقساـ بنسخة منها.كما حترص اجلمعية حاؿ التعاقد مع متعاونني على التأكد من
إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل األمواؿ ودتويل اإلرىاب.

ادلراجع
اعتمد رللس إدارة اجلمعية يف االجتماع رقم ( )113لعاـ  2139يف دورتو (األوىل) ىذه
السياسة يف  2139/33/11وىي سارية التطبيق.
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