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 أهداف السياسة:

 تحديد التدابير الالزمة ملكافحة تمويل اإلرهاب. •

 تحديد آليات التعامل في حالة االشتباه بتمويل اإلرهاب. •

 لنظام مكافحة غسل األموال السعودي.  •
ً
 تعزيز الرقابة املالية وفقا

 اإلرهاب في أي نطاق لعمل الجمعية والتبليغ عن املتورطين فيها. منع ممارسات تمويل  •

 تحقيق معايير الحوكمة املطلوبة في منظمات العمل الخيري. •

 

 مجال التطبيق:

 مجلس اإلدارة.  •

 املوظفين.  •

 املانحين واملتبرعين.  •

 أمالك واستثمارات الجمعية. •

 

 السياسات ذات العالقة:

 سياسة جمع التبرعات.  •

 االستدامة املالية. سياسة  •

 سياسة مكافحة غسل األموال. •
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 التدابير الوقائية ملكافحة دعم اإلرهاب:

تلتزم الجمعية بتحديد وفهم مخاطر تمويل اإلرهاب وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل   •

مستمر، وتوفير تقييم للمخاطر للجهات الرقابية املختصة عند الطلب، مع األخذ بعين 

االعتبار مجموعة واسعة من عوامل الخطر بما فيها تلك املرتبطة بأصحاب املصلحة 

املخاطر   تقييم  تتضّمن دراسة  التسليم، على أن  أو قنوات  أو املعامالت  أو الخدمات، 

قبل  والتقنيات  العمل  بممارسات  املرتبطة  للمخاطر   
ً
تقييما املادة  لهذه   

ً
وفقا

 استخدامها. 

ت • باتخاذ  الجمعية  مستوى  تلتزم  أساس  على  نطاقها  وتحديد  الواجبة،  العناية  دابير 

عليها   ويتعّين  العمل  وعالقات  املصلحة  بأصحاب  املرتبطة  اإلرهاب  تمويل  مخاطر 

مرتفعة.  اإلرهاب  تمويل  مخاطر  تكون  عندما  الواجبة  للعناية  مشددة  تدابير  تطبيق 

 . وتحدد الالئحة الحاالت التي تتخذ فيها هذه التدابير وأنواعها

فيها   • بما  والبيانات  والوثائق  واملستندات  السجالت  بجميع  باالحتفاظ  الجمعية  تلتزم 

التجارية   والصفقات  املالية  التعامالت  لجميع  الواجبة،  العناية  تدابير  مستندات 

والنقدية، سواء أكانت محلية أم خارجية، وذلك ملدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ  

 اب.انتهاء العملية أو قفل الحس 

تلتزم الجمعية بتطبيق اإلجراءات والضوابط بفعالية ملكافحة تمويل اإلرهاب بهدف  •

 اإلدارة والحّد من أي مخاطر محددة. 
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اقبة وفحص املعامالت والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل   • تلتزم الجمعية بمر

ا مستمر، بحسب ما تضمنته األحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل األموال، كم

 عليها التدقيق في جميع املعامالت املعقدة والكبيرة بشكل غير عادي. 

  مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات جرائم تمويل اإلرهاب:

ائم تمويل   •  غير عادي بشأن االلتزام ملتطلبات مكافحة غسل األموال أو جر
ً
إبداء العميل اهتماما

 اإلرهاب، وبخاصة املتعلقة بهويته ونوع عمله. 

 العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى. رفض   •

 صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.  •

 انتماء العميل ملنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.  •

 آلية التعامل مع حاالت االشتباه بعمليات تمويل اإلرهاب:

اش عند  الجمعية  أو  تلتزم  األموال  أن  في  لالشتباه  معقولة  أسباب  لديها  افرت  تو إذا  أو  تباها 

بعضها تمثل متحصالت أو في ارتباطها أو عالقتها بعمليات تمويل اإلرهاب أو أنها سوف تستخدم  

 في تلك العمليات بما في ذلك محاوالت إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم باآلتي: 

 وبشكل مباشر عن العملية املشتبه بها وتزويدها  إبالغ اإلدارة العامة للتحر   -1
ً
يات املالية فورا

افرة لديها عن تلك العملية واألطراف   بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات واملعلومات املتو

 ذات الصلة.  

 االستجابة لكل ما تطلبه اإلدارة العامة للتحريات املالية من معلومات إضافية.  -2
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الجمعية وأي من مديريها أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو  ُيحظر على    -3

قة 
ّ
 بموجب النظام أو معلومات متعل

ً
العاملين فيها؛ تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرا

ا جاٍر    جنائيًّ
ً
 تحقيقا

ّ
قّدم إلى اإلدارة العامة للتحريات املالية أو أن

ُ
ّدمت أو سوف ت

ُ
أو  بذلك قد ق

عمليات   أو  والعاملين  املديرين  بين  االتصال  أو  اإلفصاح  عمليات  ذلك  يشمل  وال  جري. 
ُ
أ قد 

 االتصال مع املحامين أو السلطات املختصة. 

ال يترتب على الجمعية وأي من مديريها أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية   -4

ع بلغ 
ُ
امل تجاه  مسؤولية  أي  فيها؛  العاملين  أو  أو  املالية  للتحريات  العامة  اإلدارة  إبالغ  عند  نه 

 تقديم معلومات لها بحسن نية.

 

 

 

 

  

 اعتماد   

 مجلس اإلدارة   
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ملحق: 



 

  

  

 مؤشرات مخاطر تمويل اإلرهاب

     

 اإلجراءات الوقائية اإلجراءات المناسبة   األخطار المتوقعة / المؤشرات  م
المسؤول عن 

 االجراء 

1 
 المشتبهين في اإلرهاب  الجمعية أحدأن يتقدم لطلب خدمة من 

اتخاذ اإلجراءات المعتمدة  
 البرامج التحقق من إثباتات المستفيدين   لذلك 

اتخاذ اإلجراءات المعتمدة   ان يتقدم للعمل في وظائف الجمعية من له أي عالقة سابقة مشبوهة    2
 لذلك 

 التحقق ورفع البيانات لجهة االختصاص 
الموارد 
 البشرية

3 
   العامةفي وسائل التواصل  الوهميةاالشتباه في الحسابات 

اتخاذ اإلجراءات المعتمدة  
 العالقات العامة   الرسميةاالبالغ فورا للجهات  لذلك 

4 
 أن يتقدم لطلب الدعم جهات أو افراد مجهولين  

اتخاذ اإلجراءات المعتمدة  
 البرامج التحقق من إثباتات المستفيدين  لذلك 

5 
 أن يتم طلب الدعم لجهات أو أفراد خارج المملكة 

اتخاذ اإلجراءات المعتمدة  
 البرامج لجهات خارجيةمنع أي تبرعات  لذلك 

 أن يتم عرض مشاريع استثمارية على الجمعية من جهات غير معروفة 6
اتخاذ اإلجراءات المعتمدة  

 لذلك 
 االستثمار منع أي استثمارات خارجية 
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   اإلرهاب:اإلجراءات املتبعة في حالة االشتباه في أن األموال أو بعضها لها عالقتها بعمليات تمويل  

 

وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات  إبالغ اإلدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عن العملية المشتبه بها, -1

 والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية واألطراف ذات الصلة.  

 

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

 

أعضاء إداراتها التنفيذية أو العاملين فيها؛ تنبيه العميل أو أي شخص يُحظر على الجمعية وأي من مديريها أو أعضاء مجلس اإلدارة أو  -3

اً جنائيًّا جاٍر أو آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُّدمت أو سوف تُقّدم إلى اإلدارة العامة للتحريات المالية أو أّن تحقيق

 صال بين المديرين والعاملين أو عمليات االتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.قد أُجري. وال يشمل ذلك عمليات اإلفصاح أو االت

 

غ ال يترتب على الجمعية وأي من مديريها أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية تجاه الُمبل -4

 و تقديم معلومات لها بحسن نية. عنه عند إبالغ اإلدارة العامة للتحريات المالية أ

 

  اعتماد مجلس اإلدارة  

 
 

   
 


