تم اعتماد السياسات واإلجراءات الواردة في الييليم يب يم
جلس إدارة جمعيي ال ير الرير ي فيالقو لل وتلتيار إدارة
الجمعي فمراجع هذه السياسات واإلجراءات وتحي ثها فشيلم
دوري فما تواكب ع المستجيات و تماشى ع أهيافها.

قي :
تعي سياس ؤشرات االشت اه فعمليات غسم األ وال وجرائم تمو يم
اإلرهاب أحي الركائا األساسي الت اترذتها الجمعيي في جيال
الر اف المالي وفقاً لنظار لافح غسم األ وال السعودي الصيادر
فالمرسور الملل ر م ر 31/فتار خ 11/5/1433هي ،والئحته التنقيذ
وجميع التعي الت الالحق ليتوافل ع هذه السياس .

النطاق:
تحيد هذه السياس المسؤوليات العا على كافي العيا ليب و يب
لهم عال ات تعا ي وتطوعي ف الجمعي .

ال يان
ؤشرات ي تيل ارت اطيا فعملييات غسيم األ يوال أو
جرائم تمو م اإلرهاب:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

إفياء العميم اهتما اً غير عادي فشينن االلتياار لمتطل يات لافحي
غسم األ وال أو جرائم تمو م اإلرهاب ،وفراصي المتعلقي فهو تيه
ونوع عمله.
رفض العميم تقي م فيانات عنه أو توضيح صيير أ واليه وأصيوله
األخرى.
رغ العميم ف المشارك في صيققات غيير واضيح يب حيي
غرضها القانون أو اال تصادي أو عيير انسيجا ها يع اسيتراتيجي
االستثمار المعلن .
حاول العميم تاو ي الجمعي فمعلو ات غيير صيحيح أو ليلل
تتعلل فهو ته و/أو صير أ واله.
علم الجمعي فتورط العميم ف أنشط غسم أ وال أو جرائم تمو م
إرهاب ،أو أي رالقات جنائي أو تنظيمي .
إفياء العميم عير االهتميار فالمرياطر والعميوالت أو أي صيار
أخرى.

.7
.8
.9
.01
.11
.21
.31
.41
.51
.61
.71

اشت اه الجمعي في أن العمييم وكييم للعميم نيافي عيب وكيم
جهول ،وتردده وا تناعه فيون أس اب نطقي  ،ف إعطاء علو يات
عب ذلك الشرص أو الجه .
صعوف تقي م العميم وص لط يع عمله أو عير عرفته فننشيطته
فشلم عار.
يار العميم فاستثمار طو م األجم ت عيه فعيي يية وجيياة طليب
تصقي الوضع االستثماري وتحو م العائي ب الحساب.
وجود اختالف ك ير فيب أنشط العميم والممارسات العاد .
طلب العميم ب الجمعي تحو م األ وال المستحق له لطرف آخير
و حاول عير تاو ي الجمعي فني علو ات عيب الجهي والمحيول
إليها.
حاول العميم تغيير صقق أو إلغاءها فعي ت ليغه فمتطل ات تيي يل
المعلو ات أو حقظ السجالت ب الجمعي .
طلب العميم إنهاء إجراءات صقق سترير فيها أ م ير ملب يب
المستنيات.
علييم الجمعيي أن األ ييوال أو الممتللييات إ ييراد ييب صييادر غييير
شروع .
عير تناسب يمي أو تليرار الت رعيات والعملييات يع المعلو يات
المتوفرة عب المشت ه فه ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
انتماء العميم لمنظم غير عروف أو عروف فنشاط حظور.
ظهور عال ات ال ذخ والرفاهي على العميم وعائلته فشلم الغ فيه
وفميا ال تناسييب يع وضييعه اال تصييادي (خاصي إذا كييان فشييلم
قاجئ).

المسؤوليات
تط ل هذه السياس ضمب أنشط الجمعي وعلى جمييع العيا ليب
الذ ب عملون تحت إدارة واشراف الجمعي االطالع على األنظم
المتعلق فملافح غسم األ وال وعلى هذه السياس واإللمار فهيا
والتو يع عليها ،وااللتياار فميا ورد فيهيا يب أحليار عنيي أداء
واج اتهم و سؤولياتهم الوظيقيي  .وعليى اإلدارة الماليي نشير
الوع ف ذليك الرصيوو وتاو يي جمييع اإلدارات واأل سيار
فنسر نها.
وتحرو الجمعي حال التعا ي ع تعياونيب عليى التنكيي يب
إت اعهم والتاا هم فقواعي لافح غسم األ وال و جرائم تمو م
اإلرهاب

المراجع
اعتمي جلس إدارة الجمعي هيذه السياسي في المحلير ر يم
( )05/04ف تار خ  1441/06/07هي.

