
 
 

 

 

  

 سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
قية ية لتحفيظ القران الكريم بالمنطقة الشر  للجمعية الخير

 اإلصدار األول 

 لعام 2020



 

1 

 

 

 

 مقدمة 

لجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  اتخذتها اتمويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية التي غسل األموال و سياسات وإجراءات مكافحة  تعد  

الشرقية  الرقابة    باملنطقة  مجال  رقم  ,  األمنيةو   املالية في  املكي  املرسوم  بموجب  الصادر  األموال  مكافحة غسل  لنظام   
ً
تاريخ  ب  (20م/ )وفقا

و 5/2/1439 مكافحة  و   التنفيذية,  تهحالئه  لنظام  بموجب  جرائم  وفًقا  الصادر  وتمويله  رقم  اإلرهاب  امللكي  تاريخ  ب  (21/ م)املرسوم 

التنفيذية,  ه  12/2/1439 مجوالئحته  بقرار  الصادر  األهلية  واملؤسسات  الجمعيات  نظام  على  ) لوبناًء  رقم  الوزراء  وبتاريخ 61س   )

( 73739تماعية رقم )الصادرة بقرار وزير الشؤون االجهـ , وبناًء على الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية   18/2/1437

 , وبناًء على الالئحة املالية للجمعية. هـ1/6/1437وبتاريخ 

 

 أحكام عامة

 

 املادة األولى: 

مع   وتطوعية  تعاقدية  عالقة  لهم  ومن  والعاملين  اإلدارة  مجلس  من  الجمعية  منسوبي  كافة  على  العامة  املسؤوليات  السياسة  هذه  تحدد 

 .الجمعية

 : املادة الثانية

 بالعبارات واأللفاظ التالية أينما وردت في هذه السياسة املعاني املوضحة أمام كل منها على النحو التالي:يقصد 

 الجمعية: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم باملنطقة الشرقية. .1

 : هو ليالعم .2

 .بأجر أو تطوعكل من يعمل ملصلحة الجمعية وتحت إدارتها أو إشرافها  - أ

 أو منشآت.  د موردي السلع أو الخدمات سواًء كانوا أفرا -ب

 الطالب والطالبات في املدارس النسائية والحلق ومراكز إعداد املعلمات والروضات.  - ج

 أولياء أمور الطالب والطالبات.  -د

 املتبرعين والجهات املانحة.  -ه

 .نظام مكافحة غسل األموال أو نظام مكافحة اإلرهاب وتمويله :النظام .3

 كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتالكها؛ سواء أكانت مادية أم غير   :األموال .4
ً
دية،  ماهي األصول أو املوارد االقتصادية أو املمتلكات أيا

 كان شكلها،  
ً
أو منقولة أم غير منقولة، أو ملموسة أم غير ملموسة، والوثائق والصكوك واملستندات والحواالت وخطابات االعتماد أيا

داخ أكانت  الرقمية واالئتمانسواء  أو  اإللكترونية  النظم  ذلك  أم خارجها، ويشمل  اململكة  أو  ال  ملكية  تدل على  التي  املصرفية  ت 

 .مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع األوراق التجارية واملالية أو أية أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه األموال

يمة يعاقب عليها الشرع واألنظمة في اململكة، وكل فعل يرتكب خارج اململكة كل فعل يرتكب داخل اململكة يعد جر   :الجريمة األصلية .5

 لقوانين الدولة التي ارتكب فيها
ً
 .يعد جريمة وفقا

األموال الناشئة أو املتحصلة داخل اململكة أو خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك    :املتحصالت .6

 إلى أموال مماثلةاألموال التي حولت 
ً
 أو جزئيا

ً
 .أو بدلت كليا
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النظام،   :غسل األموال .7 أو  أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أي أموال مكتسبة مخالفة للشرع  ارتكاب أي فعل 

 .وجعلها تبدو مشروعة املصدر

للمؤسسات واألعمال واملهن غير املالية املحددة واملنظمات غير  الجهة املسؤولة عن التحقق من االلتزامات املالية    :الجهة الرقابية .8

 .الهادفة إلى الربح، وفق املتطلبات املنصوص عليها في النظام والالئحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة

الدوله  :املالية  تحرياتلل  العامة   دارةاإل  .9 أمن  لرئاسة  تابعة  عامة  إدارة  املالية    ة, ي  املعامالت  عن  البالغات  تلقي  األساسية  ومهمتها 

املشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات املختصة، كما تقوم بتبادل املعلومات مع الجهات ذات العالقة داخل اململكة  

 للمادة  هـ، استن1426  / 6/8  بتاريخوخارجها بهدف مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، أنشئت  
ً
من نظام مكافحة    (11رقم )ادا

 .(https://www.my.gov.saرئاسة أمن الدولة )اإللكتروني لوقع امل, غسل األموال

للتداول لحاملها  .10 القابلة  الدفع  :األدوات  في شكل وثيقة لحامها كالشيكات والسندات، وأوامر  التي تكون  النقدية  إما    ,األدوات  التي 

لحاملها أو مظهرة له أو صادرة ملستفيد صوري أو أي شكل آخر ينتقل معه االنتفاع بمجرد تسليمه، واألدوات غير املكتملة التي تكون  

 .موقعة وحذف منها اسم املستفيد

 : ( من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله على أن املعنى املقصود باإلرهاب1املادة رقم )نصت  :اإلرهاب .11

أو  ) العام،   ملشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به اإلخالل بالنظام 
ً
الجاني تنفيذا كل سلوك يقوم به 

طنية للخطر، أو تعطيل النظام األساس ي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق  زعزعة أمن املجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الو 

و  الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو االقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو االمتناع عنه، أ

قه هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام  إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض بطبيعته أو سيا

 . بأي عمل أو االمتناع عن القيام به، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى املقاصد واألغراض املذكورة أو التحريض عليها

 :اإلرهاب بتمويل املقصود  املعنى أن وتمويله على اإلرهاب جرائم  مكافحة  نظام من (1رقم )  املادة نصت :تمويل اإلرهاب .12

 .(وتدريبه  يتمويل سفر إرهاب  بأي صورة من الصور الواردة في النظام، بما في ذلك  توفير أموا ل الرتكاب جريمة إرهابية أو ملصلحة كيان إرهاب)

 .إرسال تقرير عنهاإبالغ الشخص املرخص له وحدة التحريات املالية عن أي عملية مشتبه فيها، بما يشمل  :البالغ .13

 (. (FATF  مجموعة العمل املالي الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب :مجموعة العمل املالي .14

الحجز املؤقت على نقل األموال واملتحصالت وتحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها أو  :الحجز التحفظي .15

 .استنادا إلى أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة بذلكحجرها بصورة مؤقتة، 

 

 : لثةاملادة الثا

 مؤشرات عملية غسيل األموال 

 

 
ً
 :لجريمة غسل األموال يعد كل من قام بأي من األفعال اآلتية مرتكبا

تحت مسمى التبرع أو أي مسمى آخر، ألجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية    جمعيةتحويل أموال أو نقلها إلى ال .1

التي تحصلت منها تلك األموال لإلفالت من عقوبة ارتكابها، مع علمه بأنها من متحصالت جريمة ألجل إخفاء املصدر غير املشروع لتلك  

 .األموال أو تمويهه

 علمه بأنها متحصالت جريمة أو مصدر غير مشروع.  معامها, اكتساب أموال أو حيازتها أو استخد .2
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مع علمه بأنها من    أو الحقوق املرتبطة بها  التبرع بها،  قة طري  أو  إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها .3

 .متحصالت جريمة

( من هذه املادة, أو االشتراك في ارتكابها بطريق االتفاق أو  3( , )2(, )1الفقرات )الشروع في ارتكاب أي من األفعال املنصوص علها في   .4

 التحريض أو تقديم املشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر. 

ابعة  : املادة الر

 
ً
( من نظام مكافحة  2لجريمة غسل األموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من األفعال الواردة في املادة رقم ) يعد الشخص االعتباري مرتكبا

 غسل األموال. 

 : املادة الخامسة

 االشتباه بعملية غسيل األموال  شرات مؤ 

 املتعلقة  .1
ً
 .بهويته ونوع عملهعدم االلتزام ملتطلبات مكافحة غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب، وخاصة

 . رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى  .2

استراتيجية   .3 مع  انسجامها  عدم  أو  االقتصادي  أو  القانوني  غرضها  حيث  من  واضحة  غير  صفقات  في  املشاركة  في  العميل  رغبة 

 .االستثمار املعلنة

 .بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله جمعيةمحاولة العميل تزويد ال  .4

 .بتورط العميل في أنشطة غسيل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية جمعيةعلم ال .5

 .إبداء العميل عدم االهتمام باملخاطر أو أي مصاريف أخرى  .6

 .في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول  جمعيةاشتباه ال  .7

 لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام .8
ً
 .صعوبة تقديم العميل وصفا

 لتصفية الوضع االستثماري وتحويل العائد من الحساب .9
ً
 .قيام العميل باالستثمار طويل األجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلبا

 .ل واملمارسات العاديةوجود اختالف كبير بين أنشطة العمي .10

بأي معلومات عن الجهة املحول    جمعيةتحويل األموال املستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد ال  جمعية طلب العميل من ال  .11

 .إليها

 .الجمعيةمحاولة العميل تغير العقد أو إلغاءه بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق املعلومات أو حفظ السجالت من   .12

 .جراءات عقد يستخدم فيه أقل قدر ممكن من املستنداتطلب العميل إنهاء إ .13

 .أن األموال أو املمتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة  جمعيةعلم ال .14

 .انتماء العميل ملنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور  .15

 .االقتصادي )خاصة إذا كان بشكل مفاجئ(ظهور عالمات البذخ والرفاهية على العميل بشكل مبالغ فيه وبما ال يناسب مع وضعه   .16
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 : ةسادساملادة ال 

 التدابير الوقائية 

وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر,    , جمعيةتتعرض لها ال   تي قدتحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ال .1

 وإعداد اإلجراءات الالزمة ملنع حدوثها أو الحد من آثارها, مع مراعاة العناصر التالية: 

 عوامل املخاطر املرتبطة بالعمالء, والعوامل املرتبطة باملستفيد الحقيقي أو املستفيد من التعامالت. -أ 

 ناطق الجغرافية التي يزاول فيها العمالء أعمالهم, أو مصدر العملية أو مقصدها. عوامل املخاطر الناتجة من البلدان أو امل -ب

 املخاطر الناتجة من طبيعة املنتجات أو الخدمات أو العمليات املعروضة, أو قنوات تقديم املنتجات أو الخدمات أو العمليات.  -ت

 .حتفاظ بالسجالت باملستندات والوثائق والبياناتتسجيل جميع املعلومات املتعلقة باملعامالت املالية واال  جمعيةعلى ال .2

تطبيق تدابير العناية الواجبة املشددة املتناسبة مع املخاطر التي قد تنشأ من عالقات عمل ومعامالت مع شخص أو   جمعيةعلى ال .3

 .بأنها جهة عالية املخاطرة بها لمراجعة الداخلية أو املراجع الداخليجهة حددتها اللجنة الدائمة ل

سنوات   (10)بيانات لجميع التعامالت املالية، وذلك ملدة ال تقل عن  االحتفاظ بجميع السجالت واملستندات والوثائق وال   جمعية على ال  .4

 .من تاريخ انتهاء العملية

ال .5 بها  تحتفظ  التي  والوثائق  السجالت واملستندات  تكون  أن  املالية،    جمعية يجب  التعامالت  وتتبع  البيانات  بتحليل  للسماح  كافية 

 .ة عند الطلب بصورة عاجلةويجب االحتفاظ بها لتكون متاحة، وتوفر للسلطات املختص 

   جمعيةال يحق لل .6
ً
 .واللوائح املنظمةلألنظمة  التسويق لصالح مشروع إال بعد أخذ املوافقات الالزمة لذلك، وفقا

 .من أي مخاطر محتملة جمعيةلا، وذلك لحماية  والتبرعات  التأكد من السالمة القانونية لإليرادات  جمعيةيحق لل .7

 .جمعيةفي حال وجود أي عوامل من شأنها اإلضرار بال اترفض املنح والهب  جمعيةيحق لل .8

 .مع الجهات ذات العالقة للمساهمة في التأكد من هوية األشخاص واملبالغ املشتبه بها ةلكترونيإالسعي في إيجاد عمليات ربط  .9

 .باملنتجات والخدماتاتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة  .10

 .وتحسين جودة التعرف على العمالء وإجراءات العناية الواجبة ,رفع كفاءة القنوات املستخدمة للمكافحة  .11

 .جمعيةتوفير األدوات الالزمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية األعمال في ال .12

 .ملكافحة غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب جمعيةإقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في ال .13

 .االعتماد على القنوات املالية غير النقدية واالستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في املصروفات .14

 .التعرف على املستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية في التبادل املالي .15

 .أسماؤهم ضمن قائمة اإلرهابعدم التعامل مع األشخاص املدرجة  .16

 القيام بإجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف العاملين في الجمعية.  .17

 : ةبعاملادة السا

 وتطبيقها  السياسات 

 :
ً
 أوال

 سياسة مكافحة غسل األموال: 

وتمويل اإلرهاب الخاصة بمراقبة غسل األموال    واإلجراءات ات  إعداد السياس  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةممثلة في    جمعية على ال  .1

 .ها وتطورها بشكل مستمرتراجعوم تحديثها، ونشرها، مبنية على نتائج مخاطر غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب, ويتم 
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أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة لالشتباه في أن األموال أو بعضها تمثل متحصالت جريمة أو ذات ارتباط أو   جمعيةإذا اشتبهت ال .2

 أن تلتزم  جمعيةغرضه التمويه بأنها متحصلة من غسيل أموال؛ فعلى ال  جمعيةعالقة بعمليات غسل األموال أو هبة هذه األموال لل

 وبشكل مباشر  بإبالغ اإلدارة العامة التحريات املالية
ً
، وتزودها بتقرير مفصل يتضمن جميع -عبر القنوات املخصصة للبالغات- فورا

 .البيانات واملعلومات املتوافرة لديها عن تلك العملية واألطراف ذات الصلة

 .االستجابة لكل ما تطلبه اإلدارة العامة للتحريات املالية من معلومات إضافية .3

ال .4 م   جمعيةيحظر على  إداراتها  ن  وأي  التنفيذيةأعضاء مجلس  اإلدارة  أو  أو    أو  الفروع  أو مدراء  النسائي  إدارات اإلشراف  مديرات 

 العاملين فيها، تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقرير 
ً
بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى   ا

أن تحقيًقا جنائي أو  املالية  للتحريات  العامة   اإلدارة 
ً
املديرين    ا بين  االتصال  أو  أوقد أجري، وال يشمل ذلك عمليات اإلفصاح  جار 

 .والعاملين أو عمليات االتصال مع املحامين أو السلطات املختصة

وأي من أعضاء مجلس إداراتها أو اإلدارة التنفيذية أو مديرات إدارات اإلشراف النسائي أو مدراء الفروع أو    جمعيةلال يترتب على ا .5

 تجاه التبليغ   العاملين فيها
ً
 .دارة العامة للتحريات املالية أو تقديم معلومات لها بحسن نيةلإل أي مسؤولية

  األموال ومكافحة  وإشراف الجمعية باالطالع على األنظمة املتعلقة بمكافحة غسليلتزم جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة   .6

وتمويله اإلرهاب  من   جرائم  فيها  ورد  بما  وااللتزام  عليها،  والتوقيع  بها  واإلملام  السياسات  هذه  واجباتهم  وعلى  أداء  عند    أحكام 

 .واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته عليها ضمن نطاق أداءومسؤولياتهم الوظيفية، كما يلتزمون بسرية املعلومات التي يطلع 

:
ً
 ثانيا

 سياسة مكافحة تمويل اإلرهاب:

 باإلضافة إلى ما ذكر في سياسات غسل األموال, تختص سياسات مكافحة تمويل اإلرهاب بما يلي:

أو    کيانات  أو  تلتزم الجمعية بعدم استقبال الدعم أو التبرعات املالية أو العينية من جهات أو أشخاص مشتبه بارتباطهم بأنشطة .1

 .منظمات أو دول مصنفة بأنها إرهابية أو راعية لإلرهاب أو مروجة له

مواقع .2 على  موثوقة  غير  وهمية  أي حسابات  مع  التعامل  أو  وهمية،  إلكترونية  أي حسابات  إنشاء  بعدم  الجمعية  التواصل    تلتزم 

 .االجتماعي

 .لإلرهاب صنفة على أنها داعمة أو محرضة أو مساندةمل تلتزم الجمعية بعدم التعامل مع القنوات واملؤسسات اإلعالنية ا .3

 : ةثامناملادة ال

 العمليات واإلجراءات 

 :ذات العالقة القيام باآلتي والفروع   ممثلة في اإلدارات  جمعيةعلى ال

وأنشطته    املوقفتبرع أو  مراقبة املعامالت والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن امل .1

 .التجارية واملخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة

تدقيق وفحص جميع املعامالت بشكٍل عام وباألخص تلك التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي   .2

 
ً
 .للمعامالت التي ال يكون غرض الهبة فيها واضحا

العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة عالقة العمل في الحاالت التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل األموال  شديد إجراءات  ت .3

 .مرتفعة، وذلك لتحديد ما إذا كانت املعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة

 . االحتفاظ بسجالت الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات املختصة عند الطلب .4
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 : ة تاسعاملادة ال

 الرقابة

 :لإلجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية في الدولة ألدائها ملهماتها ومنها جمعيةتخضع ال

 .وتطبيق اإلجراءات اإلشرافية املناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص امليداني واملكتبي جمعيةجمع املعلومات والبيانات من ال  .1

   ,بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية مالئمة للقيام بوظيفة ما   جمعية إلزام ال .2
ً
كانت    والحصول على نسخ للمستندات وامللفات أيا

 .طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة

 .صالحية الرقابة عليها  جمعيةاطر احتمال وقوع غسيل األموال في الجهات التي تملك الإجراء تقييم مخ .3

 ألحكام النظامجمعيةإصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى لل .4
ً
 .؛ تنفيذا

  جمعية التحقق من أن ال  .5
ً
 .ألحكام النظام تعتمد التدابير املقررة وفقا

 .أو اإلشراف عليها أو العمل أو التطوع فيها  جمعية واملالءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى املشاركة في إدارة ال وضع إجراءات النزاهة   .6

 .االحتفاظ بإحصاءات عن التدابير املتخذة والعقوبات املفروضة .7

 : ةعاشر ال املادة

 سياسة اإلبالغ عن حاالت االشتباه بعمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب 

من نظام (  6رقم )  املادة( من 1بناًء على الفقرة رقم )من نظام مكافحة غسل األموال، و (  43رقم )املادة   ( من1بناًء على الفقرة رقم ) .1

القيام بتوفيرها ضمن    ,تلتزم الجمعية في حال تلقي طلب توفير أي سجالت أو مستندات أو معلومات  ,مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله

 املحددة وبالطريقة والشكل املحددين في الطلب.  املهلة الزمنية

( من نظام 6( من املادة رقم )3( من نظام مكافحة غسل األموال، وبناًء على الفقرة رقم )43( من املادة رقم )2بناًء على الفقرة رقم ) .2

إليها في الفقرة السابقة بعدم اإلفصاح ألي  أي طلب من الطلبات املشار  مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله, تلتزم الجمعية في حال تلقي  

أو محامي    شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إال لشخص معني فيه, أو ملوظف آخر أو عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 

 للحصول على املشورة, أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب الجمعية 

إلى الجهات املختصة بالدولة؛ على أن    أو تمويل اإلرهاب  بالتبليغ عل كل معاملة يشتبه أن لها عالقة بغسيل األموال  جمعيةتلتزم ال .3

 .تكون املعلومات واملستندات واألدلة كافية بها

 لاللتزامات املنصوص شتباه أو التأخر في التبليغ عنها، بل يجب اإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها  ال ال يجوز التكتم بأي حالة ا .4
ً
وفقا

 .عليها في مكافحة اإلرهاب وغسل األموال والئحته التنفيذية

 عن أي عملية مشبوهة .5
ً
 .يتوجب على املوظف املفوض تبليغ الجهات املختصة فورا

 .يجب على املوظف املفوض التبليغ عن العمليات املشتبه فيها بغض النظر عن تعلقها بأمور أخرى  .6

 بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد  الجمعية بعدم تنبيه العميل أو أي شخص لتزم  ت .7
ً
دمت أو سوف تقدم   آخر بأن تقريرا

ّ
ق

  إلى اإلدارة العامة للتحريات
ً
 جنائيا

ً
وال يشمل ذلك عمليات اإلفصاح أو االتصال بين املديرين  , جار أو قد أجري  املالية أو أن تحقيقا

 التصال مع املحامين أو السلطات املختصة.أو عمليات ا   والعاملين

 .تحري السرية التامة وعدم أفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره  .8

ال يترتب على من يبلغ عن أي عملية اشتباه في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أي مسؤولية تجاه املبلغ عنه عند إبالغ إدارة الجمعية  .9

 نية.أو تقديم معلومات لها بحسن 
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