
 

 اإلرهاب تمويلجرائم و  األموال غسل االشتباه بعمليات سياسة

 

 .. اإلرهاب وتمويل األموال غسلاستكماال لسياسة غسل األموال واملتعلقة باالشتباه بعمليات 
 

 لها أو جريمة متحصالت بعضها تمثل أو األموال أن في لالشتباه معقولة أسباب الجمعية لدى افرت تو حال في (8(مادة

بكافة  الجمعية فإن غسلها بهدف األموال هذه مصادر على التمويه أو جرائم اإلرهاب تمويل أو األموال بعمليات غسيل ارتباط

 : بالتالي تلتزم فيها العاملين

 البيانات واملعلومات جميع يتضمن مفصل بتقرير وتزودها مباشر، وبشكل فورا املالية للتحريات العامة اإلدارة إبالغ  -1

 .الصلة ذات واألطراف العملية تلك عن لديها املتوافرة

 .إضافية معلومات من املالية للتحريات العامة اإلدارة تطلبه ما لكل االستجابة  -2

 تقدم أو سوف قدمت قد بذلك متعلقة معلومات أو النظام بموجب تقريرا بأن آخر شخص أي أو العميل تنبيه عدم  -3

 االتصال أو اإلفصاح ذلك عمليات يشمل وال أجري، قد أو جار   جنائيا تحقيقا أن أو املالية للتحريات العامة اإلدارة إلى

  .السلطات املختصة أو املحامين مع االتصال عمليات  أو والعاملين املديرين بين

 حتى أداء واجباته نطاق ضمن عليها يطلع التي املعلومات بسرية االلتزام بها متطوع أو الجمعية في يعمل موظف كل على -4

  .مسؤولياته انتهاء بعد

 تقديم املالية أو للتحريات العامة اإلدارة إبالغ عند عنه املبلغ تجاه مسؤولية أي الجمعية؛ في العاملين على يترتب ال  -5

 .نية بحسن لها معلومات

 

 في عليها واملنصوص أدائها ملهامها في العالقة ذات الرسمية الجهات تتخذها التي اإلجراءات بكافة الجمعية ( تلتزم9( مادة

 : ومنها األنظمة والقوانين

  .الجهات الرسمية من املعتمد وتمويله اإلرهاب جرائم مكافحة ونظام األموال غسل مكافحة نظام متطلبات استيفاء  -1

 عمليات الفحص إجراء ذلك في بما املناسبة، اإلشرافية اإلجراءات وتطبيق الجمعية من والبيانات املعلومات جمع  -2

   .امليداني واملكتبي

 نسخ للمستندات على والحصول  بوظائفها، للقيام مالئمة الرقابية الجهة تراها معلومة أي بتوفير الجمعية إلزام  -3

  .مخزنه كانت وأينما تخزينها طريقة كانت أيا وامللفات

  .مراقبتها صالحية الرقابية الجهة تملك التي الجهات في األموال غسل وقوع احتمال مخاطر تقييم إجراء  -4

 

 



 

 تابع

 

  .النظام ألحكام تنفيذا للجمعية؛ أخرى  أدوات أي أو إرشادات أو قواعد أو تعليمات إصدار  -5

  .النظام ألحكام وفقا املقررة التدابير تعتمد الجمعية أن من التحقق  -6

 العمل أو اإلشراف عليها أو الجمعية إدارة في املشاركة إلى يسعى من كل على وتطبيقها واملالءمة النزاهة إجراءات وضع  -7

 .فيها التطوع أو

  .املفروضة والعقوبات املتخذة التدابير عن بإحصاءات االحتفاظ  -8

 

 مهمة العالقة ذات اإلدارة وتتولىبموجبها  والعمل السياسة هذه على االطالع الجمعية في العاملين كل على ( يجب10 (مادة

 .املرفق( النموذج وفق) عليها والتوقيع العاملين إطالع من التأكد

اقرار تعهد  و

 .......................................................................................................................................................................................................................................     ........................اأن وأتعهد أقر

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................وبصفتي

الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في شرق  بجمعية الخاصة اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة سياسة على اطلعت بأنني

 الجمعية في ومهامي الوظيفية بعملي يتعلق ما بكل السياسة هذه بتطبيق وأتعهد فيها ورد بما وألتزم وأقر أوافق عليه وبناء جدة

 .تنفيذها على يساعد ما بكل ألتزم وأن ،

 وكيل أقول  ما على وهللا

 :االسم

 :التوقيع

 

 املراجع

م ( في دورته )  السادسة ( وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات 20/2021اعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع ) الثاني 

 قواعد السلوك املوضوعة سابقا. 

 


