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 االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم متويل اإلرهابسياسة 

 أما بعد .... الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 هذه السياسة تم اعتماد م 6/10/2019هـدددد الموافق 1441/  2/ 7الموافق  األحـددددد يوم في إنه

االشددددتباه بعمليا  اسددددل األموال وسيا م تمويل وتحل هذه السددددياسددددة محل سمي  سددددياسددددا  

 الموضوعة سابقا.  اإلرهاب

 مقدمة

تمويل اإلرهاب أحد اليكا ز سيا م اسل األموال وبعمليا   يا  االشتباهمؤشتعد سياسة 

لنظام مكافحة اسل األموال في مجال اليقابة المالية وفقًا  الجمعية اتخذتهااألساسية التي 

وال حته التنفيذية وسمي   هـ،11/5/1433بتاريخ  31السعودي الصادر بالميسوم الملكي رقم م/

  .السياسةالتعديال  الالحقة ليتوافق م  هذه 

 النطاق

 يةوتطوع ومن لهم عالقا  تعاقديةعلى كافة العاملين تحدد هذه السياسة المسؤوليا  العامة 

 .الجمعيةفي 

 البيان

 :تمويل اإلرهاب جرائم أو عمليات غسل األموالب ارتباطاقد تدل مؤشرات 

يا م س وأاألموال  اهتماماً ايي عادي بشأن االلتزام لمتطلبا  مكافحة اسل بداء العميلإ .1

 .تمويل اإلرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله

 .األخيى رفض العميل تقديم بيانا  عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله .2

القانوني أو  رابة العميل في المشاركة في صفقا  ايي واضحة من حيث ايضها .3
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 .المعلنة االستثمار استياتيجيةاالقتصادي أو عدم انسجامها م  

مضللة تتعلق بهويته و/أو  بمعلوما  ايي صحيحة أو الجمعيةمحاولة العميل تزويد  .4

 .مصدر أمواله

إرهاب، أو أي  تمويلسيا م بتورط العميل في أنشطة اسل أموال أو  الجمعيةعلم  .5

 .مخالفا  سنا ية أو تنظيمية

 .إبداء العميل عدم االهتمام بالمخاطي والعموال  أو أي مصاريف أخيى .6

مجهول، وتيدده وامتناعه  في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل الجمعيةاشتباه  .7

  .ذلك الشخص أو الجهة بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلوما  عن

 .عام بأنشطته بشكلوصف لطبيعة عمله أو عدم معيفته العميل تقديم  صعوبة  .8

الستثماري الوض  ا قيام العميل باستثمار طويل األسل يتبعه بعد مدة وسيزة طلب تصفية .9

 .وتحويل العا د من الحساب

 .وسود اختالف كبيي بين أنشطة العميل والممارسا  العادية .10

د عدم تزوي ومحاولة المستحقة له لطيف آخيطلب العميل من الجمعية تحويل األموال  .11

 .اية بأي معلوما  عن الجهة والمحول إليهالجمع

 ما  أو حفظالمعلو محاولة العميل تغييي صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبا  تدقيق .12

 .السجال  من الجمعية

 . المستندا طلب العميل إنهاء إسياءا  صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من .13

 .ايي مشيوعة مصادرعلم الجمعية أن األموال أو الممتلكا  إيياد من  .14

 م  المعلوما  المتوفية عن المشتبه التبيعا  والعمليا عدم تناسب قيمة أو تكيار  .15

 .به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه

 .محظورنشاط معيوفة بايي معيوفة أو لمنظمة  العميلانتماء  .16

تناسب يفيه وبما ال  وعا لته بشكل مبالغ العميلظهور عالما  البذخ واليفاهية على  .17

 (.مفاسئ م  وضعه االقتصادي )خاصة إذا كان بشكل
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 لمسؤولياتا

يعملون تحت إدارة الذين  العاملينوعلى سمي   أنشطة الجمعيةتطبق هذه السياسة ضمن 

 السياسةوعلى هذه بمكافحة اسل األموال االطالع على األنظمة المتعلقة واشياف الجمعية 

 متهومسؤوليا موااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واسباته، والتوقي  عليها واإللمام بها

 األقسامو وتزويد سمي  اإلدارا  في ذلك الخصوصنشي الوعي  الماليةدارة اإلالوظيفية. وعلى 

 .هابنسخة من

حة بقواعد مكاف والتزامهمالتأكد من إتباعهم  على متعاونينحال التعاقد م   تحيص الجمعيةو

 .تمويل اإلرهابسيا م  واسل األموال 

 

 يعتمد


