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 : 
ً
 املقدمة : أوال

االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل االرهاب أحد الركائز األساسية التي اتخذتها الجمعية في  تعد سياسة مؤشرات  

 لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ 
ً
ه  11/05/1433(بتاريخ  31مجال الرقابة املالية وفقا

 . اسة يمع هذه الس توافق تالتنفيذية وجميع التعديالت الالحقة ل  هوالئحت

 

 : النطاق : 
ً
 ثانيا

 تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية . 

 

  : 
ً
 :   املؤشراتثالثا

 إبداء العميل   (1
ً
جرائم تمويل االرهاب، وبخاصة    غير عادي بشأن االلتزام ملتطلبات مكافحة غسيل األموال او  اهتماما

 . هونوعية عمل بهويته املتعلقة 

 . األخرى  وأصوله أموالهرفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر   (2

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

 استراتيجية االستثمار املعلنة . 

  له .أمواأ ومصدر    بهويتهمحاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق  (4

 علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل اموال أو جرائم تمويل االرهاب أو  مخالفات جنائية أو تنظيمية   (5

 . مام باملخاطر والعموالت أو أي مصاريف اخرى إبداء العميل عدم االهت (6

نيابة عن مو  (7 للعمل  العميل وكيل  ان  في  الجمعية  ،  ك اشتباه  في    وامتناعه   وترددهل مجهول   ، بدون أسباب منطقية 

 .  الجهةإعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو  

 بشكل عام .  بأنشطته معرفتهأو عدم    هعمل لطبيعةتقديم العميل وصف  بةصعو  (8
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االجل   (9 طويل  باستثمار  العميل  من    يتبعه قيام  العائد  وتحويل  االستثماري  الوضع  تصفية  طلب  وجيزة  مدة  بعد 

 الحساب . 

 وجود اختالف كبير بين انشطة العميل واملمارسات العادية . (10

أي معلومات عن  االموال املستحقة له لطرف أخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بطلب العميل من الجمعية تحويل   (11

 الجهة واملحول اليها . 

 . محاولة العميل تغيير صفقة أو الغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق املعلومات أو حفظ السجالت بالجمعية (12

 طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من املستندات . (13

 .ير مشروعه علم الجمعية أن االموال أو املمتلكات إيراد من مصادر غ  (14

ونمط حياته    هعدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع املعلومات املتوفرة عن املشتبه به ونشاطه ودخل (15

 وسلوكه .  

 . فة بنشاط محظور و انتماء العميل ملنظمة غير معروفة أو معر  (16

يتناسب مع وضعه االقتصادي )خاصة  ظهور عالمات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما ال   (17

 إذا كان بشكل مفاجئ ( . 

 

 : املسؤوليات : 
ً
 رابعا

ع العاملون اللذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية االطالع على  يتطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جم

ها من أحكام عند  يع عليها، وااللتزام بما ورد فياالنظمة املتعلقة بمكافحة غسل االموال وعلى هذه السياسة واالملام بها والتوق

ف الوعي  نشر  املالية  االدارة  وعلى  الوظيفة.  ومسؤولياتهم  واجباتهم  وتزو ي  أداء  الخصوص  جميذلك  واأليد  االدارات  قسام   ع 

األموال و  بنسخة منها. وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونون على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل  

 ب. ل اإلرهايجرائم تمو 

 

 ..  انتهى

 

 اللجنة التنفيذية   اعتماد رئيس

 عامر بن  محمد  بنت  سعاد

 


