
    
 6مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم    
 

 

 

 3من   1الصفحة   اإلرهاب وجرائم تمويل  األموالسياسة االشتباه بعمليات غسل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موال ألسياسة االشتباه بعمليات غسل ا

 رهاب إلوجرائم تمويل ا
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الجمعية    اتخذتهاسياسيية الت   ألالركائز ا أحد االشيتباه بعمليات غسيل االموال وجرائم تمويل االرهاب    سيياسيةتعد  

بتاريخ    31موال السيعود  الصيادر بالمرسيوم الملك  رقم م أللنظام مكافحة غسيل ااً  ف  مجال الرقابة المالية وفق

 السياسة. هذ هالتنفيذية وجميع التعديالت الالحقة ليتوافق مع  والئحتههي، 1433 5 11

 النطاق 

 . الجمعيةتحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية ف  

 البيان 

 رهاب: إل او جرائم تمويل أموال ألمؤشرات قد تدل ارتباطاً بعمليات غسل ا

و جرائم تمويل  أموال ألاهتماماً غير عاد  بشأن االلتزام لمتطلبات مكافحة غسل ا إبداء العميل  -1

 رهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله. إلا

 خرى. ألمواله وأصوله اأو توضيح مصدر أرفض العميل تقديم بيانات عنه  -2

و عدم  أ و االقتصاد  أ رغبه العميل ف  المشاركة ف  صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانون   -3

 المعلنة. انسجامها مع استراتيجية االستثمار 

 و مصدر أمواله. أ محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة او مضللة تتعلق بهويته و   -4
و  أو أ  مخالفات جنائية أ  رهاب،إو جرائم تمويل أ ال موأنشطة غسل أعلم الجمعية بتورط العميل ف   -5

 . تنظيمية  
 اخرى. و أ  مصاريف أإبداء العميل عدم االهتمام بالمخاطر والعموالت  -6

بدون أسباب   وامتناعه وتردده  مجهول، اشتباه الجمعية ف  ان العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل  -7

 . الجهةو أف  إعطاء معلومات عن ذلك الشخص  منطقية،

   عام.بشكل  بأنشطته  معرفتهو عدم أصعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله  -8
بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع االستثمار  وتحويل   يتبعه جل  ألقيام العميل باستثمار طويل ا  -9

   الحساب. العائد من 

 العادية. نشطة العميل والممارسات أ وجود اختالف كبير بين  -10
خر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأ   آموال المستحقة له لطرف ألا طلب العميل من الجمعية تحويل  -11

 ليها. إوالمحول  الجهة معلومات عن 
و حفظ السجالت من  ا بمتطلبات تدقيق المعلومات   تبليغهو الغاءها بعد أمحاولة العميل تغيير صفقة   -12

 الجمعية. 

 قل قدر ممكن من المستندات. أطلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها  -13
 و الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة. أ ن األموال أعلم الجمعية  -14
ه ونشاطه ودخله  بو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه  أ عدم تناسب قيمة  -15

 ونمط حياته وسلوكه. 

 و معروفة بنشاط محظور. أ لمنظمة غير معروفة  انتماء العميل -16
مع وضعة   ب ظهور عالمات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما ال يتناس -17

 . االقتصاد  )خاصة إذا كان بشكل مفاجئ( 
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 المسؤوليات  

شراف الجمعية  إتطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة و

وااللتزام    عليها،لمام بها والتوقيع إللى هذه السياسة وا عموال و ألاغسل نظمة المتعلقة بمكافحة أل االطالع على ا

دارة المالية نشر الوع  ف  ذلك إلوعلى ا   الوظيفية.داء واجباتهم ومسؤولياتهم أحكام عند  أ بما ورد فيها من 

   منها.قسام بنسخة ألالخصوص وتزويد جميع االدارات وا

موال  ألفحة غسل اامن اتباعهم والتزامهم بقواعد مك  التأكد وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على 

 رهاب. إلا وجرائم تمويل 

 


