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  أهداف السياسة:

  ويل اإلرهاب. التداب الالزمةتحديد  ملكافحة 

 .تحديد آليات التعامل يف حالة االشتباه بتمويل اإلرهاب 

 السعودي األموال غسل مكافحة لنظام وفقاً  املالية الرقابة تعزيز. 

 رسات منع  .فيها املتورط عن والتبليغ الجمعية لعمل نطاق أي يف اإلرهابويل  م

 .ي ت العمل الخ  تحقيق معاي الحوكمة املطلوبة يف منظ

  

  مجال التطبيق:

 .مجلس اإلدارة 

 .  املوظف

 .  املانح واملتربع

  رات أمالك  الجمعية.واستث

  

  ذات العالقة: السياسات

 جمع التربعات سياسة.  

 االستدامة املالية سياسة. 

  .سياسة مكافحة غسل األموال 
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  ملكافحة دعم اإلرهاب:  التداب الوقائية

 مستمر،  بشكل  وتحديثها  وتوثيقها  وتقييمها  اإلرهاب  ويل  مخاطر  وفهم  تلتزم الجمعية بتحديد 

 مجموعة االعتبار بع األخذ مع الطلب، عند املختصة الرقابية للجهات تقييم للمخاطر وتوف

 أو املعامالت أو الخدمات، أو بأصحاب املصلحة املرتبطة تلك فيها ا الخطر عوامل من واسعة

ً   املادة  لهذه  وفقاً   املخاطر   تقييم  دراسة  تتضّمن  أن  عىل  التسليم،  قنوات  املرتبطة  للمخاطر  تقيي

  .استخدامها قبل والتقنيات العمل رسات

 ويل مخاطر مستوى أساس عىل نطاقها وتحديد الواجبة، العناية تداب اتخاذتلتزم الجمعية ب 

ّ   العمل  وعالقات  بأصحاب املصلحة  املرتبطة  اإلرهاب  للعناية  مشددة  تداب  تطبيق  عليها  ويتع

 فيها تتخذ التي الحاالت الالئحة وتحدد. مرتفعة اإلرهاب ويل مخاطر تكون عندما الواجبة

  .وأنواعها التداب هذه

 مستندات  فيها ا والبيانات والوثائق واملستندات السجالت بجميع االحتفاظتلتزم الجمعية ب 

 أكانت سواء، والنقدية التجارية والصفقات املالية التعامالت لجميع الواجبة، العناية تداب

  .الحساب  قفل  أو  العملية  انتهاء  تاريخ  من  سنوات  عرش  عن  تقل  ال  ملدة  وذلك  خارجية،  أم  محلية

   والحدّ   اإلدارة  بهدف  اإلرهاب  ويل  ملكافحة   بفعالية  والضوابط  اإلجراءاتتلتزم الجمعية بتطبيق 

  .محددة مخاطر أي من

  بحسب  مستمر، بشكل لكها التي والبيانات والوثائق املعامالت وفحص راقبةتلتزم الجمعية 

 جميع يف التدقيق عليها ك األموال، غسل مكافحة نظام يف الصلة ذات األحكام تضمنته ما

ة املعقدة  املعامالت   .عادي غ بشكل والكب
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  :ويل اإلرهابآلية التعامل مع حاالت االشتباه بعمليات 

 ثل بعضها أو األموال أن يف لالشتباه معقولة أسباب الديه توافرت إذا أو ااشتباه عند تلتزم الجمعية

 ا العمليات تلك يف تستخدم سوف أنها أو اإلرهاب ويل بعمليات عالقتها أو ارتباطها  يف أو متحصالت

  :باآل تلتزم أن العمليات؛ هذه مثل إجراء محاوالت ذلك يف

 بتقرير وتزويدها بها املشتبه العملية عن مبارش وبشكل فوراً  املالية للتحريات العامة اإلدارة إبالغ -١

  . الصلة ذات  واألطراف العملية تلك عن لديها املتوافرة واملعلومات البيانات جميع يتضمن مفصل

  .إضافية معلومات من املالية للتحريات العامة اإلدارة تطلبه ما لكل االستجابة -٢

  العامل   أو  التنفيذية  إداراتها  أعضاء  أو  اإلدارة  مجلس   أعضاء  أو  مديريها  من  وأي  الجمعية  عىل   يُحظر  -٣

 أو قُّدمت قد بذلك متعلّقة معلومات أو النظام وجب تقريراً  بأن آخر شخص أي أو العميل تنبيه فيها؛

 ذلك يشمل وال. أُجري قد أو جارٍ  جنائيا تحقيقاً  أنّ  أو املالية للتحريات العامة اإلدارة إىل تُقّدم سوف

  السلطات أو املحام  مع االتصال عمليات أو والعامل  املديرين ب االتصال  أو اإلفصاح عمليات

  .املختصة

 العامل   أو  التنفيذية  اإلدارة  أعضاء  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أو  مديريها  من  وأيالجمعية    عىل  يرتتب  ال  -٤

 لها معلومات تقديم أو املالية للتحريات العامة اإلدارة إبالغ عند عنه املُبلغ تجاه مسؤولية أي فيها؛

 .نية بحسن

 

  

  

 

د  مراجعة  إعداد   اعت

  مجلس اإلدارة  مدير إدارة التخطيط  مدير اإلدارة املالية


